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 تقديم

ولد سيجموند فرويد يف مدينة  فرايبورج، وىي غَت اؼبدينة 
اؼبعروفة،  وكانت تتبع  إلقليم مورافيا وىو صبهورية  آألؼبانية

مايو عام  4التشيك اآلن، وكان مولده يف يوم  يوم 
م ويف الرابعة من ُعمرِه، إنتقلت عائلتو اليهودية 2634

اؼبهاجرة أصال من بلدة تشيكية إذل  العاصمة النمساوية 
 فيينا، وىي اؼبدينة اليت سيكرب ويتعلم ويعيش فيها  ُمعظم

 حياتو.

م ويف العام 2662حصل فرويد على بكالوريوس الطب يف عام 
أسس فرويد عيادة خاصة بو،  ،التارل تزوج، وأقببت لو زوجتو ستة أطفال

وكان يعترب نفسُو عاِلمًا،  ،وزبصص يف عالج حاالت اإلضطراابت النفسية
 و ليس طبيباً، و سعى لفهم رحلة اؼبعرفة و اػبربة البشرية.    

 ،كن فرويد مياال لفروع الطب اؼبختلفة ابستثناء األمراض العقليةودل ي
وكان اىتمامو يف ذلك الوقت منصبا على األحباث الفسيولوجية والتشروبية 
اؼبتعلقة ابعبهاز العصيب لإلمسان، ومن اؼبعروف عنو أنو التحق قبل زبرجو 

لذي يف اعبامعة دبعمل إرنست بروك وىو العادل الفسيولوجي البشهَت ا
وبعد زبرجو أصبح  ،أجرى أحباث عديدة  حول تشريح اعبهاز العصيب

مساعدًا إلرنست بروك يف معملو،كما التحق ابؼبستشفى الرئيسي بفيينا، 



 6 

واستمر فرويد يواصل دراستو يف تشريح اعبهاز العصيب إذل جانب عملو  
مث أخذ اىتمامو  ،كطبيب، ونشر بعض األحباث اؼبهمة يف ىذا اؼبوضوع

و كبو دراسة األمراض العصبية، وقام فيها ببعض األحباث العلمية اليت يتج
م عُت ؿباضرًا يف علم أمراض اعبهاز 2663ويف عام  ،لفتت إليو األنظار

 العصيب.

ومن اؼبعروف عنو أيضا أنو يف بداية مسَتتو العلمية والطبية، أتثر 
ستَت،ا، فرويد ابلطبيب جوزيف بروير، الذي زبصص يف عالج اؼبرضى ابؽب

وبعد مالزمتو لو توصل إذل أن اإلضطراب العصيب ينتج عن رواسب  قديبة 
أو ذبارب مؤؼبة جدًا حدثت يف اؼباضي للمريض، ويعتقد فرويد أن ىذه 
اغبوادث أو التجارب القديبة يتم نسياهنا و ُتصِبح ـبفية عن وعي اؼبريض، 

ا السبب يف مرضو العالج النفسي على  وقد اعتمد أسلوبو يف ،فال يعلم أهنه
سبكُت اؼبرضى من تذكُّر ىذه التجربة وإحضارىا إذل وعي اؼبريض، وبذلك، 

 ،يتم مواجهة اؼبريض فكر،ًا و عاطفيًا ابلتجارب اليت تسببت يف مرضو
وكان فرويد يعتقد أن الشخص يستطيع بعد تلك اؼبواجهة أن ىُبلِّص نفسو 

 ة عنها.من ىذه اؼبشاعر ومن األعراض العصبية الناذب

ليكمل دراستو يف جامعة م سافر فرويد إذل ابريس 2663ويف عام 
، حيث وكان أستاذه فيها العادل والطبيب الفرنسي  شاركور سالبًتيَت

وكانت لو أحباث فبيزة حوؽبا،  وقد  ،اؼبتخصص يف عالج حاالت اؽبستَت،ا
شاىد فرويد بنفسو ىذه األحباث اليت أثبتت إمكان إحداث أعراض 

وقد أكدت ىذه  ،ستَت،ا ابإلوباء التنويبي، وإمكان إزالتها ابإلوباء أيضاً اؽب
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التجارب التشابو التام بُت اؽبستَت،ا اليت ربدث عن اإلوباء وبُت اؽبستَت،ا 
 اليت تشاىد بُت اؼبرضى. 

استمرت دراسة فرويد يف ابريس مع شاركور ؼبدة عام، مث عاد إذل 
خاصًا مع استمراره يف وظيفتو  واشتغل طبيباً  2664فيينا يف عام 

وبعد ذلك قام بًتصبة أحباث شاركوه إذل األؼبانية، وحاول إقناع  ،التدريسية
أطباء فيينا إبمكانو إحداث اؽبستَت،ا ابإلوباء التنويبي؛ فقوبل دبعارضة 
شديدة، فبا دفعو إذل أن يواصل أحباثو العلمية كطبيب متخصص يف عالج 

، لكن تبُت لو أنو ال يستطيع أن ينوم بعض مرضاه، مرضاه ابإلوباء التنويبي
وجعلو ذلك يلمس بعض القصور يف ذلك األسلوب فبا دفعو إذل العودة 

، حيث قضى ىناك عدة أسابيع مع الطبيبُت 2667إذل فرنسا يف عام 
 لييبولت وبرهناًن يف مدينة اننسي . 

وواصال وعندما استقر فرويد بفيينا استعاد عالقتو جبوزيف بروير، 
م 2671أحباثهما حول أسباب اؽبستَت،ا وطرق عالجها. ونشرا معاً يف عام 

م نشرا   2673حبثًا عن "العوامل النفسية  اؼبؤدية للهستَت،ا"، ويف عام 
كتاب "دراسات يف اؽبستَت،ا"، وقد كان ىذا الكتاب نقطة ربول مهمة يف 

دا،ات ما ظبي اتريخ عالج األمراض العقلية والنفسية، إذ احتوى على ب
 فيما بعد بنظرية التحليل النفسي.                           

وقد أشار فرويد وبروير يف كتاهبما ىذا إذل أنبية الدور الذي تلعبو   
اغبياة العاطفية يف الصحة العقلية، وأوضحا أنبية التمييز بُت اغباالت 
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راض اؽبيستَتية تنشأ الشعورية وبُت اغباالت الالشعورية، وذىبا إذل أن األع
عن كبت اؼبيول والرغبات، فتتحول عن طريقها الطبيعي، مسببة األعراض 

 اؽبستَتية.

وشرح اؼبؤلفان طريقتهما يف العالج اؼبسماة بطريقة التفريغ، أو 
التنفيس، وتتلخص يف حث اؼبريض أثناء التنوًن اؼبغناطيسي على تذكر 

التنفيس عن العواطف  اغبوادث واػبربات الشخصية اؼباضية، وعلى
 واؼبشاعر اؼبكبوتة. 

فيما بعد اختلفت آراء فرويد عن آراء بروير، فبا أدى إذل انقطاع 
الصلة بينهما، وكان اػبالف األول بينهما حول تفسَت العوامل النفسية 
اؼبسببة للهستَت،ا؛ ففسر بروير االكبالل العقلي الذي يصاحب اؽبستَت،ا 

النفس الشعورية، وفسر األعراض اؽبستَتية  ابنقطاع الصلة بُت حاالت
 حباالت تنويبية ينفذ أثرىا إذل الشعور.      

أما فرويد فكان يرى أن االكبالل العقلي وبدث نتيجة صراع     
واعترب األعراض اؽبستَتية أعراضًا دفاعية نشأت  ،اؼبيول وتصادم الرغبات

ل التنفيس عن نفسها ربت ضغط الدوافع اؼبكبوتة يف الالشعور اليت رباو 
وؼبا كان ظهور ىذه الدوافع اؼبكبوتة يف الشعور أمرًا غَت  ،بشىت الطرق

مقبول للنفس، فإهنا رباول التنفيس عن نفسها بطرق غَت طبيعية ىي 
 األعراض اؽبستَتية.
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أما اػبالف الثاين بينهما فقد حدث حينما اعترب فرويد أن الغريزة 
َت،ا. وقد تسبب ىذا الرأي يف القطيعة اعبنسية ىي السبب األول للهست

بُت العاؼبُت الكبَتين، فخسر فرويد أستاذه وصديقو بروير كما قاطعو 
أغلب األطباء الذين سخروا من نتائج أحباثو.  وقد دفعو ىذا اؼبوقف إذل 
توسيع دارة حبثو، فدرس األمراض العصابية األخرى، ابحثا عن عالقتها 

ؿباولة إلثبات أن اضطراب الغريزة اعبنسية ىو ابلغريزة اعبنسية هبا. يف 
 السبب الرئيسي يف ىذه األمراض.

وقد ذكر فرويد يف رصده غبركة التحليل النفسي أنو دل يكن   
صاحب ىذه الفكرة، بل انتقلت إليو عن طريق ثالثة رجال ىم: بروير 

وقد اكتشف طريقة "اإلوباء أثناء اليقظة" بعد أحباث  ،وشاركور وشروابك
دفعو إليها ما وجده من قصور يف طريقة التفريغ، وقد  وقد استمر يف 

 2673استخدام الطريقة اعبديدة  حوارل أربع سنوات فيما بُت 
 م  قبل أن يكتشف عيوهبا.2677و

كر فقد وجد أن اإلوباء وحده ال يستطيع دائمًا دفع مرضاه إذل تذ  
التجارب الشخصية اؼباضية اليت سببت مرضهم. ىذا فضاًل عما يف ىذه 

فقرر أن يعدل عنها متيحا  ،الطريقة من إرىاق لكل من الطبيب واؼبريض
ؼبرضاه أن يطلقوا العنان ألفكارىم لتسًتسل من تلقاء نفسها دون قيد أو 

وقد   ،شرط، وبدون توجيو منهم؛ وتعرف ىذه الطريقة ابلتداعي اغبر
كشفت أمام فرويد حقائق مهمة عن األسباب اليت ذبعل تذكر بعض 
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اغبوادث والتجارب الشخصية اؼباضية أمراً صعباً، فقد رأى معظم  أن ىذه 
 التجاب مؤدل أو مشُت للنفس. وىذا سبب نسياهنا .  

وىذه ىي خالصة ذبربة التحليل النفسي، وىي طريقة خاصة للعالج 
فرويد يف أواخر القرن التاسع عشر  النفسي ظهرت على يد سيجموند

وأوائل القرن العشرين، مث اكتسبت شهرة فائقة وانتشرت يف صبيع أكباء 
 العادل. 

وكتاب "معادل التحليل النفسي"واحد من أىم الكتب اليت ألفها 
يف مدينة  2761يوليو عام  00فقد بدأ كتابتو يف  ،فرويد يف أواخر أ،امو

لكن عدم  ،م التارل قبل أن ينتهي فصلو األخَتوتويف فرويد يف العا ،لندن
 إسبام ىذا اعبزء ال يقلل من قيمة الكتاب يف صورتو اليت نشر عليها.   

وقد استغرق تطوير نظرية فرويد  يف التحليل النفسي مدة تزيد عن   
م (، حيث تناول فرويد خالل عمره  2717 -م  2664اػبمسُت عاما ) 

ستمر يف تطويرىا والتنازل عن بعضها وأتكيد واليت ا ،كثَتا من األفكار
ومن أىم ما توصل إليو   ،بعضها والبعض اآلخر أتكد يف فًتات الحقة

 فرويد يف نظريتو ما يلي:

 وصولو إذل قناعة اتمة بنظرية اعبنسية الطفولية.  - 2 

 جنسي. -ربديد مراحل النمو النفس -0 
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فولة اؼببكرة اؼبرحلة ربديد للمركبات األوديبية يف مرحلة الط -1  
 األوديبية أو  وصولو إذل فكرة اضطراب النمو ابلثبات أو النكوص.

وقد اعتمد فرويد على نظريتو ىذه يف وضع نظرية لتفسَت   
األحالم، مؤكدا الوظيفة الديناميكية ؽبا واؼبتمثلة يف التنفيس االنفعارل 
وخفض درجة القلق الناذبة عن الصراعات الالشعورية كنتيجة لضغوط األان 

حالم اؼبؤكدة لضرورة إبقاء اػبربات اؼبؤؼبة يف حيز الالشعور، يكون تعبَت اال
غَت مباشر، وذلك من خالل اشتمالو على معٌت ظاىر ىو ما يبكن للفرد 

ومعٌت  ،اسًتجاعو شعور،ا , وىي متضاربة وغَت منطقية ومشوىة أحياان
ووبدث التشويو يف ؿبتو،ات  ،ابطن )خفي( يشَت إذل الرغبات الالشعورية

ث يعمل اغبلم عن طريق ميكانزمات دفاعية أو نظام الرقابة الالشعوري حي
 على منع خروج الرغبات اؼبكبوتة إذل الوعي بعد اليقظة. 

ىذا وال تزال نظرية فرويد مثَتة للجدل حىت يومنا ىذا، فقد  
واجهت الكثَت من االنتقادات خصوصا فيما يتعلق بنظرية اؼبراحل اعبنسية 
النفسية مستندين على أرضيات ـبتلفة، تتضمن االنتقادات العلمية 

 طرف الناشطُت النسائيُت، ومن أىم ىذه االنتقادات : وانتقادات من

معظم األفكار تركز على تطور الذكور بينما انلت اإلانث حصة أقل  -2 
 يف تفسَت التطور اعبنسي النفسي لديهم.



 02 

من الصعوبة دبكان إجراء اختبار ىذه النظرية وفًقا لألسس  - 0  
العلمية، حيث يستحيل القيام بقياس بعض اؼبفاىيم كالليبيدو، وابلتارل 

 ال يبكن إخضاعها للتجربة.

التوقعات اؼبستقبلية ملتبسة وغَت واضحة، فكيف لنا أن نعرف أبن  -1  
و يف مرحلة الطفولة؟ سلوك الفرد اغبارل انتج بشكل خاص عن ذبارب

حيث أن اؼبدة الزمنية اليت تفصل بُت السبب والنتيجة طويلة جًدا، ولن 
 نستطيع أن كبكم بوجود عالقة بُت ىذين اؼبتغَتين.

تقوم نظرية فرويد على أساس دراسة حاالت عدد من اؼبرضى   -2  
وليس على أساس البحوث التجريبية، كما أنو اعتمد على ذكر،ات 

لبالغُت وليس على مراقبة األطفال بشكل حقيقي ودراسة اؼبرضى ا
 تصرفاهتم تعد من نقاط ضعف ىذه النظرية.

و أخَتا فبعد حياة طويلة من النجاح  اؼبستمر، انتحر فرويد بعد أن 
طلب جرعة قاتلة من اؼبورفُت من طبيبو أثناء وجوده يف اؼبنفى يف إقبلًتا 

 ا ضد مرض سرطان الفم.م، لينهي معركة طويلة خاضه2717يف عام 

 د. رضا عبد الرحيم

 أستاذ علم النفس
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املرتجم  مقدمة 

ال توجد يف مصر إحصاءات دقيقة تبُت مدى انتشار 
األمراض العقلية والنفسية بُت اؼبصريُت، غَت أن ىناك كثَتاً 
من الشواىد اليت تدل على انتشار ىذه األمراض يف مصر 
بكثرة قد ال يفطن إليها إال اإلخصائيون من األطباء 

 النفسانيُت وعلماء النفس. 

لغربية اليت انتشرت فيها ثقافة وتدل اإلحصائيات يف البلدان ا
الصحة العقلية والنفسية، واليت تقدمت فيها وسائل العالج النفساين على 
كثَتة انتشار األمراض العقلية والنفسية بُت الناس. فتدل اإلحصائيات يف 
أمريكا مثال على أن حوارل نصف مليون من األمريكيُت يعاعبون يف 

قبل اؼبستشفيات األمريكية كل عام وت (2)اؼبستشفيات من ىذه األمراض
حالة جديدة منها. وتدل بعض اإلحصاءات األخرى  232222حوارل 

% من األمريكيُت معرضون لإلصابة هبذه األمراض يف  22على أن حوارل 
فًتة ما من فًتات حياهتم. وعلى العموم، فمما ال شك فيو أن األمراض 

، غَت أن الناس عادة ال يفطنون العقلية والنفسية كثَتة االنتشار بُت الناس
 -كما يظن بعض الناس   -إذل ذلك؛ فليست ىذه األمراض قاصرة فقط 

على حاالت اعبنون الواضحة اليت ال تكاد على أحد، بل إهنا تشمل أيضاً  

                                                 
(2) J . f . brown : the psychodynamics of abnormal behavior  ،new York : 

mc graw – hill book co .  ،inc .  ،1940  ،p . 5 – 6 .  
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كثَتًا من أنواع االضطراب واالكبراف والشذوذ اليت نشاىدىا كثَتًا بُت 
س. ومن مظاىر االضطراابت النفسية أصدقائنا وبُت من لبتلط هبم من النا

الشائعة الشعور ابلنفس، وفقدان الثقة ابلنفس، وكثرة الًتدد، واػبوف من 
اإلقدام وربمل اؼبسئولية، والوساوس واألوىام واؼبخاوف اؼبتعددة األنواع 
اليت تستورل على اإلنسان، وتستهلك طاقتو العقلية، وتضعف من مقدرتو 

حاالت اإلجرام واإلدمان على اػبمور  على العمل اؼبنتج. وكذلك
واؼبخدرات اليت نشاىدىا كثَتاً بُت الناس، بل إن كثَتاً من األمراض البدنية 
مثل الصداع وخفقان القلب والقرحة اؼبعدية والشلل وغَت ذلك من 
االضطراابت الفسيولوجية واغبسية واغبركية إمبا ىي أعراض الضطراابت 

اصطالح يطلق على    psychotherapyاين" ، و"العالج النفس(2)نفسية 
كثَت من الوسائل النفسانية "السيكولوجية" اليت تستخدم يف عالج 
األمراض العقلية والنفسية. وقد يستخدم ىذا االصطالح أحيااًن دبعٌت أعم 
فيطلق على صبيع الوسائل العالجية اليت تستخدم يف عالج االضطراابت 

عٌت العام يشمل العالج النفساين العالج وهبذا اؼب (0)العقلية والنفسية
والعقاقَت واعبراحة واغبمامات    shock therapyابلصدمات الكهرابئية 

وغَت ذلك من الوسائل العالجية الطبية والطبيعية. وكبن نفضل التعريف 
األول احملدد، وىو التعريف الذي يطلق العالج النفساين على العالج 

 ابلوسائل النفسانية فقط.
                                                 

ؼبعرفة أنواع األمراض النفسية وما يصاحبها من أعراض واضطراابت ـبتلفة ارجع اذل : دمحم عثمان قبايت :  (2)
 .  2733علم النفس يف حياتنا اليومية، مكتبة النهضة اؼبصرية 

(0) T . w . Richards : modern clinical psychology  ، 

New York : me graw – hill book co .  ،inc .  ،1940  ،p . 272 – 273 
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طريقة خاصة للعالج   psychoanalysis"التحليل النفساين"و
  sigmund  freudالنفساين ظهرت ألول مرة على يد سيجموند فرويد 

يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مث ما لبثت ىذه 
الطريقة اعبديدة يف العالج أن اكتسبت شهرة عظيمة وانتشرت تعاليمها يف 

 صبيع أكباء العادل. 

ولنشوء التحليل النفساين قصة طويلة طريفة، ووبسن بنا قبل أن 
ض اتريخ عالج نروي ىذه القصة أن نرجع إذل الوراء قلياًل لنستعر 

األمراض العقلية والنفسية يف العصور السابقة لعصر فرويد حىت نستطيع 
 أن نتبُت الظروف والعوامل اؼبختلفة اليت مهدت لنشوء التحليل النفساين. 

 (2)العالج اليفصاىي قبل فرويد

من اػبطأ اعتبار األمراض العقلية والنفسية وليدة العصر اغبديث دبا 
فيو من تعقيد لوسائل اغبياة، وكثرة اؼبشاق اليت يعانيها اإلنسان يف سبيل 
البقاء، وكثرة الواجبات واؼبسئوليات اليت على اإلنسان أن يتحملها إذا 

أحباث علماء أراد أن وبتفظ بكيانو يف ؾبتمع كلو تنافس وكفاح؛ فقد دلت 
األنثروبولوجيا على وجود األمراض العقلية والنفسية بُت أفراد القبائل 

                                                 
 للوقوف على اتريخ العالج النفساين قبل فرويد ارجع إذل:  (2)

Gregory zilboorg : the history of medical psychology  ،new York Norton 
 ،1941 

W . h . mikeseil ( ed . ) : modern abnormal psychology  ،new York 

philosophical library . 1950 . p . 23 -  94 .  

J . f . brown : op . c .  ،p . 23 – 47 .  
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البدائية اليت تعيش حىت اآلن يف بساطة فطرية دل سبتد إليها بعد آاثر 
اغبضارة اغبديثة. ودلت األحباث التارىبية أيضا على وجود ىذه األمراض 

لبدائي ؽبذه األمراض يف عصور التاريخ القديبة، غَت أن فهم اإلنسان ا
ىبتلف كثَتًا عن فهم اإلنسان اؼبتحضر ؽبا؛ فاإلنسان يف العصور القديبة دل 
يكن يعترب االضطراابت العقلية والنفسية نوعًا من اؼبرض مثل بقية 
األمراض البدنية األخرى، بل كان يعتربىا نتيجة روح شريرة سبلكت جسم 

ولذلك كان يعاعبها ابلسحر اإلنسان، وتغلبت على الروح الطيبة فيو، 
والشعوذة والتعويذات بقصد طرد الروح الشريرة من اعبسم، وإعادة 
سلطان الروح الطيبة إليو. ىذه ىي الفكرة اليت سادت على تفكَت 
اإلنسان البدائي منذ فجر التاريخ، وىي ال تزال سائدة حىت اآلن بُت 

حضر، كما أهنا ال تزال القبائل اؽبمجية اليت تعيش يف عزلة عن العادل اؼبت
 . (2)توجد حىت اليوم بُت بعض أفراد ؾبتمعنا اؼبتحضر

وقد قدر لبعض فالسفة اليوانن وأطبائهم أن يقوموا أبول ؿباولة يف 
التاريخ لتخليص األمراض العقلية والنفسية من أوىام السحر والشعوذة، 

دبا يستحقون  إذا نظروا إليها نظرة علمية، ودعوا إذل معاملة اؼبصابُت هبا
ق.مalcmeon   (332 – 322  )من عناية ورعاية. ويعد  الكميون 

أول فيلسوف جعل اؼبخ مركز العقل واعترب االضطراابت العقلية انذبة عن 

                                                 
ؼبست ذلك من بعض األفراد الذين ترددوا على عياديت للعالج النفساين، إذ حاولوا تفسَت ما أصاهبم من  (2)

كثَتا من اؼبصريُت ال يزالون   من اضطراابت على أهنا نتيجة بعض أعمال السحر. ومن اؼبشاىد أيضا أن
يلجئون حىت اآلن إذل الزار وإذل ضبل التمائم واألحجبة للتخلص من االضطراابت العقلية والنفسية اليت 

 تصيبهم .
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 – Hippocrates   (242اضطراابت تصيب اؼبخ. وذىب أبقراط 
ق . م ( الذي يعترب أاب الطب، إذل أن األمراض العقلية انشئة عن  152

باب فسيولوجية، ونسب ؽبا دورًا مهمًا يف حدوثها. وخلف أبقراط أس
وصفاً لكثَت من األمراض العقلية، وتصنيفاً ألنواعها اؼبختلفة ال يزال بعضو 

 ascelpiades ابقيًا حىت اآلن يف صورة معدلة. واعترب أسكيليسادس 
ق . م( أن االضطراابت العقلية والنفسية تنشأ عن  32)حوارل عام 

راابت يف العواطف واؼبشاعر، ونصح حبسن معاملة اؼبصابُت هبا اضط
 والعناية هبم. 

وبسقوط الدولة الرومانية البفض اؼبستوى العقلي بُت الناس، 
وضعفت روح البحث العلمي، وسادت اػبرافات والشعوذة والسحر مرة 
أخرى، وضعف سلطان األطباء يف معاعبة األمراض العقلية والنفسية، وحل 

 م رجال الكنيسة الذين اعتربوا ىذه األمراض مساً من الشيطان. ؿبله

كان رجال الكنيسة اؼبسيحية يعتربون العادل ميدان صراع بُت قوى 
اػبَت وقوى الشر، بُت قوى هللا وقوى الشيطان؛ فإذا فعل اإلنسان خَتاً 

ه نسبوه إذل قوى هللا اؼبتمثلة يف روح اإلنسان، وإذا فعل اإلنسان شراً نسبو 
إذل الشيطان. وكانت االضطراابت العقلية والنفسية يف رأيهم تنشأ عن 
تسلط الشيطان على جسم اإلنسان، وكانوا يعاعبوهنا ابلتعويذات 
واألانشيد بقصد طرد الشيطان وإبعاده. فإذا فشلت ىذه الوسائل عبأوا 
إذل بعض الوسائل القاسية كالسجن والتعذيب بقصد إيذاء الشيطان 

لى ترك جسم اإلنسان. ويف كثَت من األحيان كان اؼبصابون وإرغامو ع
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ابالضطراابت العقلية والنفسية يعتربون من السحرة ومن أعوان الشيطان 
 فكانوا وباكمون ويقضى عليهم ابلرجم والقتل. 

وبينما كان اعبهل وخيما فوق البالد الغربية خالل العصور الوسطى  
سالمية، وكان للطب فيها شأن رفيع. كان نور العلم مضيئًا يف البالد اإل

وقد أحسن أطباء اإلسالم معاملة اؼبصابُت ابألمراض العقلية والنفسية، 
وعنوا بعالجهم طبيًا ونفسانياً. أدرك أطباء اإلسالم حقيقة العالقة بُت 
النفس واعبسم، وفطنوا إذل التفاعل الوثيق بينهما، ورأوا أن للحاالت 

، وقد (2)ومشاعر أتثَتًا كبَتًا على حالة البدنالنفسية من أفكار وأوىام 
ء األطباء وعلى األخص ابن سينا ربدث فيو بعض األمراض. وقبح ىؤال

 142ه ( وأبو بكر دمحم بن زكر،ا الرازي )تويف حوارل  106 – 152)
ه(  يف عالج كثَت من األمراض العقلية والبدنية عالجًا نفسانيًا 

وبذلك يكون  (0)منها اإلوباء والتسلية مستخدمُت يف ذلك وسائل ـبتلفة
أطباء اإلسالم قد سبقوا أطباء الغرب حبوارل شبانية أو تسعة قرون يف نظرهتم 
إذل األمراض العقلية نظرة علمية صحيحة، ويف ابتكارىم وسائل انجحة 

 للعالج النفساين. 

ويف أثناء العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة ظهر يف الغرب 
عقوؽبم من ظلمة اعبهل اليت كانت ـبيمة حوؽبم، وأخذوا رجال ربررت 

                                                 
. ابن مسكويو: هتذيب األخالق  123 – 122ه، ص  2121ابن سينا : الشفاء، طبعة طهران  (2)

يضا حامد عبد القادر: العالج النفساين قديبا وحديثا، . انظر أ 223ه ص  2101وتطهَت األعراق، مصر 
 .  56 – 32، ص 2725القاىرة 

 . 50، 52ص  0، ج 2431ابن سينا : القانون يف الطب، طبعة روما  (0)
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يوجهون عنايتهم كبو البحث يف حقيقة الطبيعة اإلنسانية، ويف أسباب 
االضطراابت العقلية والنفسية. وكان الفيلسوف اإلسباين جوان لويس 

م ( من رجال النهضة  2270 – 2322)  juan luis vivesفيف 
وافع السلوك اإلنساين فخلف وصفًا دقيقًا األوائل الذين عنوا بدراسة د

لدوافع األاننية واغبب والبغض والغَتة، وتكلم عن تعارض بعض الدوافع 
فيما بعد ابلتناقض الوجداين   bleulerواؼبشاعر وىو ما ظباه بلولر 

ambivalence      كما تكلم عن ربول دوافع األثرة واألاننية إذل دوافع
فيما بعد إبعالء الغرائز   freudاه فرويد اجتماعية راقية وىو ما ظب

sublimation   

م( وىو 2271 – 2322)   Paracelsusوذىب ابراكيلسوس 
طبيب معاصر عبوان فيف إذل أن لالضطرابت العقلية والنفسية أسباابً 
نفسية، وقال بوجود قوة مغناطيسية يف البدن وىو ما ذىب إليو 

ثامن عشر ابتدأت مستشفيات فيما بعد. ويف القرن ال  Mesmerمسمر
األمراض العقلية تتحرر من كثَت من مساوئ العهود اؼباضية، وذلك بفضل 

م Philip pinel   (2523 – 2604  )الطبيب الفرنسي فيليب بينل 
الذي اثر على اؼبعاملة السيئة اليت كان يلقاىا اؼبصابون ابألمراض العقلية 

وسالبًتيَت   bicetre والنفسية يف اؼبستشفيُت الفرنسيُت بيسًت
salpetriere    فعمل على زبليصهم من السالسل ومن اغبجرات

اؼبظلمة، ومنع إساءة معاملتهم وتعذيبهم، ونظم وسائل التسلية ؽبم 
واالشتغال ببعض األعمال واؼبهن. وقد حذا حذوه يف ذلك الطبيب 

م ( فأصبح  2550 – 2622)   esquirolالفرنسي إسكويرول 
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سالبًتيَت بفضل ؾبهوده وؾبهود بينل من قبلو أحدث مستشفى مستشفى 
يف أورواب لعالج اؼبرضى ابألمراض العقلية. ويف نفس الوقت تقريبًا حدثت 

التاجر اإلقبليزي   William tukeحركة فباثلة يف إقبلًتا على يد وليم توك 
 الذي ساءه ما يلقاه اؼبرضى ابألمراض العقلية من معاملة سيئة فشيد يف

مستشفى خاصًا لعالجهم حيث أصبحوا يعاملون معاملة  2574عام 
إنسانية طيبة. وكذلك قامت حركة فباثلة يف أمريكا على يد بنجامُت رش 

Benjamin rush   (2523 – 2621  ودورواث دكث ) مdorothea 

dix  (2620 – 2665 مث أخذت تنشر بعد ذلك اؼبستشفيات )م
نفسية، وأخذ األطباء منذ ابتداء القرن التاسع اغبديثة لألمراض العقلية وال

 عشر يوجهون عنايتهم إذل دراسة ىذه األمراض دراسة علمية. 

وكان تفكَت األطباء يف ذلك الوقت يتجو إذل اعتبار االضطراابت 
العقلية والنفسية انشئة عن اضطراابت تصيب اؼبخ. قبد ذلك الرأي 

  William griesinger بوضوح عند الطبيب األؼباين وليم جريسنجر
. ويعد إيبيل  2623م( يف مؤلف لو نشره عام 2646 – 2625)

م( أحد تالميذ جريسنجر 2634 – 2604)  emil kraeplinكرايبلُت 
اؼبؤسس اغبقيقي للمدرسة العضوية، وىي اؼبدرسة اليت اندت بوجود علل 

طب عضوية لألمراض العقلية والنفسية. وال زالت تعد كتب كرايبلُت يف 
األمراض العقلية وتصنيفاتو ؽبذه األمراض ووصفو ؽبا أساسًا يعتمد عليو 
أطباء العصر اغباضر. ويرجع الفضل لكرايبلُت وتالميذه يف تقدم طب 

 األمراض العقلية ويف االعًتاف بو كفرع مستقل من علم الطب العام. 
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انتشرت النظرية العضوية يف تفسَت أسباب االضطراابت العقلية 
وأخذ األطباء  2722وعام  2662فسية بُت األطباء فيما بُت عام والن

يعاعبون ىذه االضطراابت على أساس ىذه النظرية بوسائل ـبتلفة منها 
العقاقَت الطبية والراحة واغبمامات والتسلية والعالج اؼبهٍت 

occupational therapy   وغَت ذلك من الوسائل. ولكن ما لبث أن
اؼبرضى ال يستفيدون من ىذا العالج، كما أن  رأى األطباء أن أغلب

الفحص الطيب لكثَت من ىؤالء اؼبرضى دل يستطع أن يهتدي إذل وجود 
علل عضوية يبكن أن تفسر االضطراابت العقلية والنفسية اليت يشكون 
منها، ومن مث ابتدأ نفر من األطباء يرون أن أغلب االضطراابت العقلية 

باب نفسية ال عضوية. وكان ذلك مبدأ ظهور والنفسية إمبا ترجع اذل أس
اؼبدرسة النفسية، وىي اؼبدرسة اليت اندت بوجود أسباب نفسية لألمراض 
العقلية والنفسية، وىو رأي ىبالف سبامًا الرأي الذي ذىبت إليو اؼبدرسة 

 العضوية. 

 anton Mesmer ويرجع اتريخ اؼبدرسة النفسية إذل أنتون مسمر 

لطبيب النمساوي الذي اندى بوجود مادة م( ا2623 – 2512) 
مغناطيسية ظباىا ))اؼبغناطيسية اغبيوانية((. ذىب مسمر إذل أن ىذه اؼبادة 
سبأل الكون، وأن األمراض العقلية تنشأ عن خلل يصيب توازن ىذه اؼبادة 
يف جسم اإلنسان. وادعى مسمر لنفسو القدرة على إعادة توازن ىذه 

م اإلنسان، وأنشأ لنفسو عيادة يف ابريس يف عام اؼبادة اؼبغناطيسية يف جس
 ، وأخذ يعاجل اؼبرضى بلمس أجسامهم دبغناطيس. 2556



 22 

وقد اكتشف مسمر أخَتًا أنو يستطيع أيضًا أن يشفي مرضاه 
بلمسهم بيده بدال من ؼبسهم ابؼبغناطيس كما كان يفعل من قبل. وقد دعا 

يسية يف جسم اإلنسان ذلك إذل تكوين نظريتو القائلة بوجود قوة مغناط
تستطيع إذا أحكم توجيهها التأثَت يف الناس. دل يكن مسمر نفسو وال 
العلماء يف عصره يعرفون حقيقة ىذه الظاىرة الغريبة، ودل يستطيعوا أن 
يفهموا أن شفاء اؼبرضى دل يكن وبدث يف الواقع نتيجة للمسهم 

كان يصاحب ؼبسهم دبغناطيس، وإمبا كان نتيجة ))لإلوباء النفسي(( الذي  
 ابؼبغناطيس. 

 mesmerismوابلرغم من اؼبعارضة الشديدة اليت قابلتها "اؼبسمرية" 
بُت عامة األطباء فقد استطاعت أن ذبلب إليها أنظار بعض األطباء الذين 
أخذوا يستعملوهنا يف عالج مرضاىم. واستطاع بعض ىؤالء تنوًن مرضاىم 

 jamesطريق اإلوباء. وكان جيمس بريد  تنويبا مغناطيسياً والتأثَت فيهم عن

braid  (2573 – 2642 الطبيب اإلقبليزي أول من اكتشف أن )م
التنوًن اؼبغناطيسي ظاىرة نفسية حبتة يبكن إحداثها بدون استخدام 
اؼبغناطيس أو أية مادة طبيعية أخرى. وقد دلت األحباث اليت قام هبا على 

يد أول من أطلق أهنا نتيجة إوباء عميق، وكان جيمس بر 
 على اؼبسمرية.   hypnotism"التنوًن"

ومن أشهر األطباء الذين استخدموا التنوًن يف عالج اؼبرضى 
  bernheimم( وبرهناًن 2603 – 2722)  liebaultالطبيبان لييبولت 

م( من مدينة اننسي بفرنسا. استطاع ىذان الطبيبان 2727 – 2615)
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والتنوًن، وأن يكوان النظرية   hysteriaأن يكشفا العالقة بُت اؽبسًت،ا 
القائلة أبن كليهما وبدث نتيجة لإلوباء. واؽبسًت،ا اسم يطلق على صبيع 
االضطراابت البدنية والعقلية اليت تطرأ على اإلنسان دون أن تكون ىناك 
علل عضوية يبكن أن تسبب ىذه االضطراابت. ومن أمثلة األعراض 

إلبصار دون أن تكون ىناك أية علة ظاىرة اؽبستَتية فقدان القدرة على ا
بشبكة العُت أو ابلعصب البصري أو دبركز اإلبصار يف اؼبخ. وكذلك 
الشلل الذي يصيب جزًءا من البدن دون أن تكون ىناك علة عضوية 
ابعبهاز العصيب يبكن أن تسبب ىذا الشلل. وقد حار األطباء يف أمر ىذا 

يعاعبونو. واستطاع لييبولت وبرهناًن  اؼبرض ودل يعرفوا كيف يفسرونو وكيف
أن يفطنا إذل الشبو بُت اؽبستَت،ا والتنوًن اؼبغناطيسي، فاعتربا اؽبستَت،ا نوعاً 

تنقسم فيو النفس   self – hypnosisمن ))التنوًن اؼبغناطيسي الذايت(( 
إذل قسمُت، قسم يلعب دور اؼبنوم فيتلقى منو القسم اآلخر األوامر 

 ض اؼبرضية. ابنتحال األعرا

لقي ىذا الرأي معارضة شديدة من مدرسة سالبًتيَت برائسة شاركو 
charcot  (2603 – 2671  أخصائي األعصاب الفرنسي الشهَت ) م

واحد أنصار اؼبدرسة العضوية. اعترب شاركو التنوًن اؼبغناطيسي ظاىرة 
فسيولوجية، وذىب إذل أن اؽبستَت،ا تنشأ عن علة عضوية. وقد دار بُت 
مدرسة اننسي ودراسة سالبًتيَت جدل ونقاش طويالن انتهيا ابنتصار 

 مدرسة اننسي. 
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وكان من نتائج اعبدل الذي اثر بُت ىاتُت اؼبدرستُت أن اذبو اىتمام 
األطباء إذل مواصلة البحث العلمي يف ظاىريت اؽبستَت،ا والتنوًن 

 اؼبغناطيسي. 

لوقت، وقد انضم وابتدأت اؼبدرسة النفسية يف الظهور منذ ذلك ا
إليها شاركو فيما بعد وأصبح من زعمائها. وكان من أقطاب ىذه اؼبدرسة 

م( الذي أرجع 2637 – 2725)  pierre janetأيضًا بيَت جانيت 
اؽبستَت،ا إذل التجارب اػباصة اليت يتعرض ؽبا اؼبريض يف حياتو السابقة، 

د بيَت جانيت أول من وأخذ يعاعبها ابإلوباء أثناء التنوًن اؼبغناطيسي. ويع
ولكنو دل ينسب إذل الالشعور   unconsciousاستعمل كلمة ))الالشعور((

 أية صفة ديناميكية كما فعل فرويد فيما بعد. 

وابلرغم من اىتمام اؼبدرسة الفرنسية على وجو عام ابلعوامل النفسية 
جية اؼبسببة للهستَت،ا إال أهنا استمرت بوجو عام تنسب لالستعدادات اؼبزا

دورا أكرب فبا تستحق. كما أهنا كانت تقصر حبثها على الصدمات النفسية 
اليت ربدث يف فًتات الشباب، ودل هتتم بتجارب الطفولة وبدوافع اإلنسان 

 الالشعورية وىو ما اىتم بو فرويد فيما بعد. 

اقتنع صبهور األطباء أخَتا أبن اؽبستَت،ا مرض نفسي ينشأ عن 
إذا كانت اؽبستَت،ا مرضا نفسيا فقد تكون حاالت نفسية حبتة. و 

االضطراابت العقلية األخرى كلها أو أغلبها انشئة أيضًا عن أسباب 
نفسية. ىذا ىو التفكَت الذي دفع كثَتًا من األطباء إذل إعادة النظر يف 
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تشخيص االضطراابت العقلية والبحث عن األسباب النفسية اليت تسببها. 
اليت قاموا هبا وجهة نظر اؼبدرسة النفسية يف   وقد أيدت نتيجة الدراسات

 كثَت من اغباالت. 

وأصبح من اؼبسلم بو يف هناية القرن التاسع عشر وابتداء القرن 
العشرين أن كثَتًا من االضطراابت العقلية ينشأ عن أسباب نفسية حبتة. 

أو   neurosisويعرف ىذا النوع من االضطراابت العقلية عادة ابلعصاب
)أو اؼبرض النفسي( وقد تبُت أيضاً   psychoneurosisالنفسي العصاب

أن لبعض االضطراابت العقلية األخرى علل غَت عضوية. ويعرف ىذا 
)أو اؼبرض   psychosisالنوع من االضطراابت العقلية عادة ابلذىان 

 العقلي(. 

ظل صبهور األطباء بعد ذلك فًتة من الزمن يعاعبون اؽبستَت،ا 
واألمراض العصابية األخرى ابلتنوًن اؼبغناطيسي، ولكن سرعان ما تبينت 
ؽبم عيوب ىذا العالج؛ فقد ظهر ؽبم أن الشفاء الذي وبدثو ىذا العالج 
شفاء مؤقت ال يلبث أن يزول أثره بعد حُت فيعود اؼبريض مرة أخرى إذل 

تو األوذل أو تنتابو أعراض مرضية جديدة. وكانت عيوب ىذا العالج حال
م(( إذل 2717 – 2634من األسباب اليت دفعت سيجموند فرويد ))

البحث عن وسيلة أخرى للعالج تكون أكثر قباحًا وتوفيقاً، وقد انتهى بو 
 حبثو إذل اكتشاف نظرية التحليل النفساين. 
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 (2)ىشأة التخليل اليفصاىي 

من أبوين يهوديُت يف مدينة  2634ولد سيجموند فرويد يف عام 
فرايربج دبورافيا اليت تعرف اآلن بتشيكوسلوفاكيا، ويف سن الرابعة انتقل 
فرويد مع أسرتو إذل مدينة فيينا حيث نشأ وتلقى العلم يف مدارسها ودرس 

 الطب يف جامعتها. 

لفة فيما دل يكن فرويد يشعر بشغف خاص كبو فروع الطب اؼبخت
عدا طب األمراض العقلية . وكان أغلب اىتمامو يف ذلك الوقت متجهاً 
كبو األحباث الفسيولوجية والتشروبية اؼبتعلقة ابعبهاز العصيب، وقد اشتغل 

  e . bruckوىو ال يزال طالبًا ابعبامعة يف معمل إرنست بروك 
عام الفسيولوجي، وقام بعدة أحباث يف تشريح اعبهاز العصيب. ويف 

حصل على إجازة الدكتوراه يف الطب، وأصبح مساعدًا إلرنست  2662
 بروك يف معملو. 

اشتغل طبيبًا يف اؼبستشفى الرئيسي بفيينا، واستمر  2660ويف عام 
فرويد يواصل دراستو يف تشريح اعبهاز العصيب إذل جانب عملو كطبيب، 

و يتجو كبو ونشر بعض األحباث اؼبهمة يف ىذا اؼبوضوع. مث أخذ اىتمام

                                                 
  اعتمدت كثَتا يف ىذا اعبزء على ما كتبو فرويد نفسو يف كتابو "اتريخ حركة التحليل النفساين"  (2)

(( the history of the psychoanalytic movement ))  ،published in  (( the 

basic writings of sigmund freud ))  ،new York : the modern library  ،
1938  ،p . 931 – 977 .  
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دراسة األمراض العصبية، وقام فيها ببعض األحباث العلمية اليت لفتت إليو 
 عُت ؿباضراً يف علم أمراض اعبهاز العصيب.  2663األنظار. ويف عام 

 josephبروير ونشأت يف تلك الفًتة صداقة متينة بُت فرويد وجوزيف

breuer  (2622 – 2703 أحد أطباء فيينا اؼبشهورين. كان بروير )م
يستخدم اإلوباء التنويبي يف معاعبة مرضاه، وقد اكتشف أثناء عالجو لفتاة 
مصابة ابؽبستَت،ا أن اؼبريضة ذكرت أثناء نومها حوادث ماضية دل تستطع 
تذكرىا أثناء اليقظة. ورأى بروير أن ؾبرد ذكر اؼبريضة ؽبذه اغبوادث 

تجارب الشخصية اليت مرت هبا واليت كانت سببًا يف أزمتها النفسية، وال
وأن ؾبرد اإلفضاء ابلعواطف واؼبشاعر اؼبتعلقة هبا واليت كانت من قبل 
مكبوتة كان لو أثر كبَت يف شفاء اؼبريضة، فزالت عنها األعراض اؼبرضية، 

ة لعالج وعادت إذل حالتها العادية. وبذلك مت لربوير اكتشاف وسيلة انجح
وكان ذلك cathartic method  اؽبستَت،ا ظباىا فيما بعد )طريقة التفريغ(

يف وقت دل تكن تعرف فيو بعد أحباث بيَت جانيت يف عالج اؽبستَت،ا 
 بطريقة تشبو كثَتاً طريقة التفريغ. 

ذكر بروير لفرويد قصة عالجو لتلك الفتاة، فأعجب فرويد بطرافتها 
ة، ولكنو دل يعلق عليها يف ذلك الوقت أنبية  وبنجاحها يف شفاء اؼبريض

كبَتة، وحدث أن توقف بروير عن مواصلة حبثو يف ىذا االكتشاف اعبديد 
 اؼبهم، وترك األمر يستقر عند ىذا اغبد بضع سنوات

رحل فرويد إذل ابريس للدراسة يف جامعة سالبًتيَت  2663ويف عام 



 22 

ىد فرويد بنفسو بعض ىذه حيث كان شاركو يقوم أبحباثو يف اؽبستَت،ا. شا
األحباث اليت أثبتت إمكان إحداث أعراض اؽبستَت،ا ابإلوباء التنويبي، 
وإمكان إزالتها ابإلوباء أيضاً. وقد أكدت ىذه التجارب التشابو التام بُت 

 اؽبستَت،ا اليت ربدث عن اإلوباء وبُت اؽبستَت،ا اليت تشاىد بُت اؼبرضى. 

 ابريس يدرس مع شاركو، ويقوم بًتصبة قضى فرويد كبو عام تقريبًا يف
واشتغل  2664أحباث أستاذه إذل األؼبانية. مث عاد إذل مدينة فيينا يف عام 

طبيبًا خاصًا مع استمراره يف وظيفتو التدريسية. أخذ فرويد يطبق ما تعلمو 
من شاركو، وحاول إقناع أطباء فيينا إبمكانو إحداث اؽبستَت،ا ابإلوباء 

بل دبعارضة شديدة، ودل يلق بينهم أذاًن صاغية، غَت أن عزم التنويبي؛ فقو 
فرويد دل يلن أمام معارضة زمالئو األطباء، فأخذ يواصل حبثو العلمي  
كطبيب خاص يعاجل مرضاه بوساطة اإلوباء التنويبي، ودل يلبث فرويد 
طوياًل حىت اتضحت لو بعض العيوب يف فنو التنويبي، إذ تبُت لو أنو ال 

ن ينوم بعض مرضاه، وجعلو ذلك يشعر أنو ال يزال يف حاجة إذل يستطيع أ
إذل مدينة اننسي بفرنسا،  2667ربسُت فنو التنويبي فسافر يف عام 

 وقضى ىناك عدة أسابيع يف اتصال ابلطبيبُت لييبولت وبرهناًن. 

وعندما استقر فرويد أخَتًا بفيينا جدد اتصالو جبوزيف بروير، 
شًتاك معو يف مواصلة البحث العلمي يف أسباب واستطاع إغراءه على اال

حبثًا يف )العوامل  2671اؽبستَت،ا وطرق عالجها. وقد نشرا معًا يف عام 
نشرا كتاب )دراسات يف اؽبستَت،ا(،  2673النفسية للهستَت،ا( ويف عام 

ويعترب ىذا الكتاب األخَت نقطة ربول مهمة يف اتريخ عالج األمراض 
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قد احتوى على البذور األوذل اليت مبت منها فيما بعد العقلية والنفسية، ف
نظرية التحليل النفساين. أشار اؼبؤلفان يف ىذا الكتاب إذل أنبية الدور 
الذي تلعبو اغبياة العاطفية يف الصحة العقلية، وبينا ضرورة التمييز بُت 

ن اغباالت العقلية الشعورية وبُت اغباالت العقلية الالشعورية، وذىبا إذل أ
األعراض اؽبستَتية تنشأ عن كبت اؼبيول والرغبات، فتتحول ربت أتثَت 
ىذا الكبت عن طريقها الطبيعي، وتتخذ ؽبا متنفسًا عن طريق شاذة غَت 
طبيعية ىي األعراض اؽبستَتية. وشرح اؼبؤلفان ))طريقة التفريغ((، وبينا 

ث اؼبريض قيمتها العالجية يف شفاء اؽبستَت،ا. وتتلخص ىذه الطريقة يف ح
أثناء التنوًن اؼبغناطيسي على تذكر اغبوادث واػبربات الشخصية اؼباضية، 

عن العواطف واؼبشاعر اؼبكبوتة. ولذلك   abreactionوعلى ))التنفيس((
ظبيت ىذه الطريقة يف العالج بطريقة التفريغ. ويرجع الفضل فيما جاء يف 

ك فرويد نفسو. ىذا الكتاب من آراء جديدة إذل بروير كما اعًتف بذل
وقد ساعدت مالحظات فرويد وذباربو العديدة على أتييد آراء بروير 

 وإثبات صحتها. 

مث أخذت آراء فرويد زبتلف عن آراء بروير، فدب بينهما اػبالف، 
وانقطعت بينهما الصلة. وحدث أول خالف بينهما حينما حاوال تفسَت 

االكبالل العقلي الذي العوامل النفسية اؼبسببة للهستَت،ا؛ ففسر بروير 
يصاحب اؽبستَت،ا ابنقطاع الصلة بُت حاالت النفس الشعورية، وفسر 

ينفذ أثرىا إذل  hypnoid statesاألعراض اؽبستَتية حباالت تنويبية 
الشعور. دل يقتنع فرويد هبذا التفسَت إذ رآه تفسَتًا يف حاجة إذل تفسَت؛ 

ال أمرًا غامضاً، أما فرويد فإن اغباالت التنويبية وأسباب حدوثها ال تز 
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فكان يرى أن االكبالل العقلي وبدث نتيجة صراع اؼبيول وتصادم 
الرغبات. واعترب األعراض اؽبستَتية أعراضًا دفاعية نشأت ربت ضغط 
الدوافع اؼبكبوتة يف الالشعور اليت رباول التنفيس عن نفسها بشىت الطرق. 

شعور أمرًا غَت مقبول للنفس، وؼبا كان ظهور ىذه الدوافع اؼبكبوتة يف ال
 فإهنا رباول التنفيس عن نفسها بطرق غَت طبيعية ىي األعراض اؽبستَتية. 

وحدث اػبالف الثاين بُت فرويد وبروير حينما أخذ فرويد يعترب 
الغريزة اعبنسية السبب األول يف حدوث اؽبستَت،ا. دل يوافق بروير على 

و يف ذلك صبهور األطباء يف ىذا الرأي، وعارض فرويد فيو، كما عارض
عصره، وقد غبق بفرويد من جراء رأيو ىذا كثَت من الضرر، إذ خسر 
صداقة بروير اليت كان يعتز هبا اعتزازًا كبَتاً، كما قاطعو صبهور األطباء، 

 وأخذوا يهزءون بو، ويسفهون رأيو، ووبطون من قيمة أحباثو.

ًا يف عزم ال يلُت، ومنذ ذلك الوقت أخذ فرويد يواصل أحباثو منفرد
ويف ثبات دل تزعزعو ىجمات خصومو. وبدأت تكشف لو مالحظاتو وأحباثو 
عن الدور اؼبهم الذي تلعبو الغريزة اعبنسية يف مرض اؽبستَت،ا. وقد دفعو 
ذلك إذل توسيع دارة حبثو، فأخذ يدرس األنواع األخرى من األمراض 

. وقد أدت بو أحباثو إذل العصابية، ويبحث عن عالقة الغريزة اعبنسية هبا
االقتناع أبن اضطراب الغريزة اعبنسية ىو العلة الرئيسية يف صبيع ىذه 

 األمراض .

ويعترب الكشف عن عالقة اضطراب الغريزة اعبنسية ابألمراض 
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العصابية من أىم االكتشافات اليت قام هبا فرويد، واليت كان ؽبا أثر مهم يف 
الجها توجيهًا جديدًا. ومع أن الفضل فهم حقيقة ىذه األمراض وتوجيو ع

األول يف ىذا الكشف يرجع إذل مالحظات فرويد وأحباثو اػباصة، إال أنو  
كانت لذلك سوابق اترىبية. وقد ذكر فرويد يف اترىبو غبركة التحليل 
النفساين أن ىذه الفكرة اليت اعترب ىو مسئوال عنها دل يكن ىو يف األصل 

ن طريق ثالثة رجال ىم: بروير وشاركور صاحبها، بل انتقلت إليو ع
. قال فرويد يف ذلك الصدد: )أفضى إرّل ىؤالء   chrobackوشروابك 

الرجال الثالثة جبانب من اؼبعرفة اليت دل يكونوا ىم حاصلُت عليها ابؼبعٌت 
الدقيق. وقد نفى اثنان منهم فيما بعد أهنما فعال ذلك عندما ذكرهتما 

الث )شاركو ( نفس الشيء لو أتيحت رل فرصة ابغبقيقة، وردبا فعل الث
مقابلتو اثنية. وقد ظلت ىذه اآلراء الثالثة اؼبشاهبة اليت ظبعتها دون فهم 
كامنة يف عقلي بضع سنوات حىت ظهرت يف يوم ما على صورة فكرة 

 جديدة(

روى فرويد أن بروير ذكر لو مرة بصدد اغبديث عن إحدى  
ائما أبسرار اغبياة الزوجية، وروى أيضاً مريضاتو أن ىذه األمراض تتعلق د

أنو ظبع شاركو يومًا ما يقول أثناء حديث خاص مع زميل لو عن حالة 
مريضة كان زوجها عدًن القدرة اعبنسية )إن يف مثل ىذه اغباالت يوجد 
دائمًا العامل التناسلي، دائماً.. دائماً.. دائماً..( . وقد دىش فرويد من 

شاركو، وتعجب دل دل يذكر شاركو ذلك مطلقًا يف  ظباعو ىذه العبارة من
ؿباضراتو العامة. وبعد ذلك بعام أثناء ابتداء اشتغال فرويد ابؼبهنة الطبية 
سألو شروابك أحد أطباء فيينا أن يتوذل العناية إبحدى مريضاتو، وقد  شرح 
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شروابك حال اؼبريضة لفرويد وقال عنها أهنا ابلرغم من زواجها منذ شبانية 
شر عامًا إال أهنا مازالت فتاة عذراء، وذلك ألن زوجها عدًن القدرة ع

اعبنسية. وقال شروابك أن يف مثل ىذه األحوال ال حيلة للطبيب، ومع أن 
العالج الوحيد ؼبثل ىذه اغبالة معروف لدينا إال أننا ال نستطيع أن مبد 

 اؼبريضة بو. 

يف  -الرجال الثالثة دل تكن ىذه األفكار اليت ظبعها فرويد من ىؤالء 
إال خواطر خاطفة مرت برؤوس ىؤالء الرجال. وىم يف الواقع  -الغالب 

دل يكونوا يقصدون هبا أية نظرية علمية يف أسباب حدوث األمراض 
العصابية، ودل يعلقوا عليها اىتمامًا كبَتاً، ودل وباولوا البحث اؼبفصل الدقيق 

سية يف حدوث ىذه األمراض كما يف حقيقة الدور الذي تلعبو الغريزة اعبن
فعل فرويد فيما بعد. وقد حدث كما ذكر فرويد نفسو أن أنكر بروير 

 وشروابك فيما بعد ما رواه فرويد.

كان فرويد حىت اآلن يستخدم )طريقة التفريغ( أثناء التنوًن، وىي 
الطريقة اليت اكتشفها بروير، مث أخذ فرويد يفطن إذل ما يف التنوًن من 

كما   -رأى أن بعض اؼبرضى ال يبكن تنويبهم. كما رأى أيضًا عيوب، ف
أن الشفاء الذي ينتج عن التنوًن كان قاصرًا فقط على  -ذكران من قبل 

إزالة األعراض اؼبرضية، ودل يتناول العلل الرئيسية اليت تنتج عنها ىذه 
األعراض. كما أن ىذا الشفاء كان وقتيا فقط ال يبث أن يزول أثره بعد 

ة طويلة أو قصَتة، فتعود األعراض نفسها أو غَتىا إذل الظهور مرة فًت 
أخرى. ورأى فرويد أيضًا أن قباح العالج يتوقف على استمرار العالقة بُت 
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اؼبريض وطبيبو، ودعاه ذلك إذل أن يفطن إذل أنبية الدور الذي تلعبو 
ضوح أثناء الرابطة اإلنسانية يف العالج. ودل تكن الرابطة اإلنسانية تظهر بو 

 التنوًن اؼبغناطيسي. 

لكل ىذه االعتبارات رأى فرويد أن يعدل عن استخدام التنوًن، 
وبدأ وبث مرضاه عن طريق اإلوباء وىم يف حال اليقظة على تذكر 
اغبوادث والتجارب الشخصية اؼباضية. استمر فرويد يف استخدام طريقة 

حوارل أربع سنوات )فيما   waking suggestionاليقظة( )اإلوباء أثناء 
(. مث ظهرت لو بعد ذلك عيوب ىذه الطريقة أيضًا 2677و 2673بُت 

فقد وجد أنو ال يستطيع دائمًا ابستخدام اإلوباء وحده دفع مرضاه إذل 
تذكر اغبوادث والتجارب الشخصية اؼباضية اليت سببت مرضهم. ىذا 

طبيب واؼبريض. فضاًل عما يف ىذه الطريقة من مشقة وإرىاق لكل من ال
فرأى  فرويد أن يعدل عن ىذه الطريقة، وبدأ يطلب فقط من مرضاه أن 
يطلقوا العنان ألفكارىم تسًتسل من تلقاء نفسها دون قيد أو شرط، 
وبدون توجيو منهم أو إشراف؛ وطلب منهم أن يفوىوا بكل ما ىبطر بباؽبم 

و مهما  أثناء ذلك من أفكار وذكر،ات ومشاعر دون إخفاء أي شيء عن
كان اتفهًا أو معيبًا أو مؤؼباً. وتعرف ىذه الطريقة اليت ابتكرىا فرويد 

  free associationبطريقة )التداعي اغبر( 

وابستخدام التداعي اغبر بدأت تنكشف أمام فرويد حقائق مهمة دل 
يكن من اؼبستطاع االىتداء إليها من قبل حينما كان العالج يتم فقط أثناء 

دأت تتضح لفرويد األسباب اليت ذبعل تذكر بعض اغبوادث التنوًن. ابت
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والتجارب الشخصية اؼباضية أمرًا صعباً، فقد رأى أن معظم ىذه التجاب 
مؤدل أو مشُت للنفس. وىكذا بدا لفرويد أن سبب نسياهنا ىو كوهنا مؤؼبة 

 أو مشينة.

د  وؽبذا السبب كانت إعادهتا إذل الذاكرة أمرًا شاقًا وبتاج إذل ؾبهو 
الشديدة اليت كانت دائماً   resistance كبَت للتغلب على اؼبقاومة 

ومن ىذه   the conscious تقف ضد ظهور ىذه الذكر،ات يف الشعور 
اليت قال  repressionاؼبالحظات كون فرويد نظريتو اؼبهمة يف الكبت 

عنها أهنا اغبجر األساسي الذي يعتمد عليو صبيع بناء التحليل النفساين 
 ىم جزء فيو. وأ

 conflictوذىب فرويد إذل أن الكبت وبدث يف األصل عن الصراع 

بُت رغبتُت متضادتُت. وذكر نوعُت من الصراع بُت الرغبات، وبدث  
أحدنبا يف دائرة الشعور، وينتهي حبكم النفس يف صاحل إحدى الرغبتُت 
والتخلي عن األخرى، وىذا ىو اغبل السليم للصراع الذي يقع بُت 

رغبات اؼبتضادة، وال ينتج عنو ضرر للنفس. وإمبا يقع الضرر من النوع ال
الثاين من الصراع الذي تلجأ فيو النفس دبجرد حدوث الصراع إذل صد 
إحدى الرغبتُت عن الشعور وكبتها دون إعمال الفكر يف ىذا الصراع 
وإصدار حكمها فيو. وينتج عن ذلك أن تبدأ الرغبة اؼبكبوتة حياة جديدة 

وتبقى ىناك ؿبتفظة بطاقتها   the unconsciousذة يف )الالشعور( شا
اغبيوية، وتظل تبحث عن ـبرج النطالق طاقتها احملبوسة، فتجده يف 

وعلى ضوء ىذا  neuroticsاألعراض اؼبرضية اليت تنتاب العصابيُت 
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التفكَت رأى فرويد أن مهمة الطبيب النفساين ليست ىي دفع اؼبريض إذل 
و)التنفيس( عن العواطف اؼبكبوتة كما كان يفعل بروير وفرويد )التفريغ( 

من قبل، بل ىي الكشف عن الرغبات اؼبكبوتة إلعادهتا مرة أخرى إذل 
دائرة الشعور لكي يواجو اؼبريض من جديد ىذا الصراع الذي فشل يف 
حلو سابقا، فيعمل اآلن على حلو إبصدار حكمو فيو ربت إرشاد الطبيب 

يعو. وبعبارة أخرى أصبحت مهمة الطبيب النفساين ىي النفساين وتشج
إحالل اغبكم العقلي ؿبل الكبت الالشعوري، ومنذ ذلك الوقت أخذ 

 فرويد يسمي طريقتو يف العالج ابلتحليل النفساين. 

( منذ انفصال 2724 – 2674قضى فرويد حوارل عشر سنوات )
اثو، وتكوين بروير عنو يعمل منفردًا يف صبع مالحظاتو، ومواصلة أحب

نظر،اتو، يف وقت حرمتو اجملتمعات العلمية كل تشجيع وأتييد، ودل تضن 
عليو ابلعداء والتشنيع والتجريح. ودل يكن لو يف تلك السنوات الشداد 

 2720أصدقاء أو تالميذ وأتباع. مث ابتدأت األمور تتبدل ابتداء من عام 
باء اؼبعجبُت بنظريتو حينما التف حولو ألول مرة نفر قليل من شباب األط

اعبديدة بقصد تعلم مبادئها واكتساب اػبربة فيها، مث أخذ عددىم يزداد 
رويدًا رويداً، وبدأ ينضم إليهم أفراد من غَت األطباء من أىل األدب 

 والفنون. 

مث أخذت اؼبعرفة ابلنظرية اعبديدة تنتشر بُت األطباء يف كثَت من 
بت اغبركة اعبديدة صداقة أو جُت البالد، وخاصة يف سويسرا حيث اكتس

اؼبشرف على معهد األمراض العقلية   Eugene bleulerبلولر 



 36 

أحد مساعدي بلولر. ويف  yungابؼبستشفى العام دبدينة زيوريخ، ويونج 
عقد أول مؤسبر للتحليل النفساين بزيوريخ بدعوة من يونج  2726عام 

ة فرويد وبلولر، حيث تقرر إصدار ؾبلة للتحليل النفساين ربت إدار 
وأسندت ر،اسة التحرير إذل يونج. وكان ذلك بدء صفحة جديدة يف اتريخ 
حركة التحليل النفساين. وقد كان لبلولر ويونج، وخاصة الثاين، فضل كبَت 
يف تطور حركة التحليل النفساين وانتشارىا، فقد أاتح ؽبما مركزنبا يف 

تحليل النفساين إذل ؿبيط مستشفى األمراض العقلية بزيوريخ أن يدخال ال
اؼبستشفى العلمي، وأن يقوما بتدريس مبادئو والدعوة لو بُت طالب 

 الطب، وأن يقوما إبجراء التجارب العلمية الختبار صحة نظر،ات فرويد. 

دعت جامعة كالرك ابلوال،ات اؼبتحدة االمريكية  2727ويف عام 
رور عشرين عاما على فرويد ويونج لالشًتاك يف احتفال اعبامعة ؼبناسبة م

أتسيسها، فاستقبل فرويد وزميلو يف أرض الدنيا اعبديدة استقبااًل رائعاً، 
وقوبلت ؿباضرات فرويد اػبمس، واحملاضراتن اللتان ألقانبا يونج جبامعة   

 كالرك قبوالً حسناً كان لو يف نفس فرويد أثر عميق. 

يف مدينة عقد اؼبؤسبر الثاين للتحليل النفساين  2722ويف عام 
نورمربج حيث مت أتليف )صبعية التحليل النفساين الدولية( وعمل فرويد 
على انتخاب يونج رئيسًا ؽبا، وتقرر يف ذلك اؼبؤسبر إصدار نشرة دورية 
تكون رابطة االتصال بُت اعبمعية الرئيسية وبُت فروعها األخرى يف برلُت 

يونج، ويف فيينا ويف زيوريخ بر،اسة   Abrahamبر،اسة ألفرد أبراىام 
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وبعد ذلك أصدر أدلر وشتيكل   Alfred adlerبر،اسة ألفرد أدلر 
stekel   .ؾبلة اثنية للتحليل النفساين يف فيينا 

مث توالت بعد ذلك مؤسبرات صبعية التحليل النفساين، وتكونت ؽبا 
فروع يف معظم األقطار الغربية. وأخذت تعاليم التحليل النفساين يف 

دأت ذبلب إليها كثَتًا من األصدقاء واألتباع ال من رجال االنتشار، وب
الطب فقط، بل من رجال العلوم والفنون اؼبختلفة. وقد تبع ذلك بطبيعة 
اغبال ازد،اد يف اؼبعلومات، واتساع لدائرة البحث وامتداده إذل ميادين 

 جديدة. 

يعد التحليل النفساين فرعا من الطب فقط، بل تسرب إذل كثَت  فلم
من الفنون والعلوم األخرى؛ فقامت أحباث عديدة يف موضوع األساطَت 
القديبة والقصص اػبرافية رباول فهم معناىا وتفسَتىا على ضوء مبادئ 

وأبراىام   riklinنظرية التحليل النفساين. وقد قام هبذه األحباث ريكلُت 
وقامت ؿباوالت   storferواستورفر    jonesوجونس  rankك وران

أخرى طريفة لدراسة منتجات األدب والشعر على ضوء النظرية اعبديدة 
وفرويد وأبراىام، وحاول  reikورايك   sadgerقام هبا رانك وسادجر 

فرويد أيضًا تطبيق نظريتو على دراسة الدين واألجناس واجملتمع . وبدأ 
أيضًا يوجهون اىتمامهم إذل ىذه التعاليم اعبديدة ؼبا تضمنت رجال الًتبية 

من آراء خطَتة عن عقلية الطفل والعوامل اؼبؤثرة يف تكوين شخصيتو. ودل 
يلبث أن اعًتف علم النفس األكاديبي أبنبية نظر،ات التحليل النفساين. 
ودل يستطع علماء النفس االستمرار يف إغفال دراسة ما كشف عنو التحليل 
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النفساين من نواح مهمة من النفس اإلنسانية كانت من قبل بعيدة عن 
دائرة  أحباث علم النفس، وكذلك امتدت نظر،ات التحليل النفساين إذل 

 علم االجتماع وعلم األنثروبولوجيا. 

 مدارط أخرى للتخليل اليفصاىي 

وبينما كانت تعاليم فرويد تنتشر يف سرعة واطراد يف صبيع أرجاء 
العادل، ويلتف حوؽبا األنصار واألتباع، بدأت بوادر اػبالف والتصدع تظهر 
بُت أتباع فرويد اؼبقربُت، وكان ألفرد أدلر وينج من أبرز األشخاص الذين 

 اختلفوا مع فرويد وانتهى هبم األمر إذل االنفصال عن مدرستو. 

يستقل بتفكَته،  2722( منذ عام 2715 – 2652بدأ أدلر )
وأخذ هبهر آبراء زبتلف عن آراء فرويد، مث انتهى األمر ابستقالتو من صبعية 
التحليل النفساين وتكوينو عبمعية جديدة يف فيينا ظباىا يف أول األمر 
 )صبعية التحليل النفساين اغبر( مث قطع أدلر فيما بعد العالقة بينو وبُت

صبعية التحليل النفساين وذلك حينما أطلق على نظريتو اعبديدة اسم )علم 
. وقد التف حول أدلر   individual psychologyالنفس الفردي( 

بعض األتباع، والقت نظريتو شيئًا من الذيوع واالنتشار وخاصة بُت 
 اؼبربُت. 

اعبنسية  دل يقتنع أدلر برأي فرويد يف الدور اؼبهم الذي تلعبو الغريزة
يف تكوين األمراض العصابية، ورأى أن )الشعور ابلنقص( ىو السبب 
األوذل لتكوين ىذه األمراض. وينشأ الشعور ابلنقص نتيجة لوجود عيب أو 
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ضعف بدين هبعل الطفل عاجزًا عن مسايرة زمالئو من األطفال. وقد ينشأ 
فل   الشعور ابلنقص أيضًا عن بعض اؼبتاعب والصعوابت يف بيئة الط

كإساءة الوالدين لو وحرمانو من اغبب والعطف والتشجيع، ويرى أدلر أن 
اإلنسان وباول دائمًا أن يعوض ما بو من ضعف، وأن ىبفي شعوره ابلنقص 
دبا يبديو من مظاىر القوة والسيطرة والتعارل، ودبا يلجأ إليو من وسائل 

الناس اذباىاً وحيل لتقرير ذاتو. وقد ينتج عن ذلك أحيااًن أن يتجو بعض 
 معاد،اً للمجتمع.

ويعترب أدلر أن دافع القوة وتقرير الذات ىو القوة اإلهبابية اؼبسيطرة 
على اغبياة، على خالف فرويد الذي يعترب الدافع اعبنسي ىو القوة اؼبهمة 
الفعالة يف اغبياة، وينشأ العصاب يف رأي أدلر حينما يشق على اإلنسان 

يف اغبياة يستطيع أن يعوض ما يشعر بو من  styleأن يتخذ )أسلوابً( 
نقص، فيتملكو اػبوف من الفشل يف اغبياة، ووباول أن يتقي الفشل 
ببعض اغبيل الدفاعية اليت تكون األعراض العصابية. ويتلخص العالج 
النفساين يف رأي أدلر يف مساعدة اؼبريض على معرفة )عقدة النقص( 

inferiority complex   فة أسلوبو اػباص يف اغبياة يف نفسو، ومعر
لتحقيق القوة والسيطرة والتعارل، مث إرشاده إذل بعض الطرق العملية اليت 

 هتيئ لو حياة اجتماعية أكثر توافقاً. 

يتجو اذباىاً  2722( منذ عام 2653وكذلك ابتدأ تفكَت يونج )
 لتعاليم فرويد. وقد التف حولو بعض األتباع اؼبعجبُت آبرائو، مث ـبالفاً 

وتكوينو  2721انتهى األمر ابنفصالو عن صبعية التحليل النفساين يف عام 
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 analyticalمدرسة جديدة يف زيوريخ عرفت ابسم )علم النفس التحليلي( 

psychology   

اعتقد يونج أن فرويد قد تغاذل يف تقدير الدور الذي تلعبو الغريزة 
معٌت أعم   libidoاعبنسية يف تكوين العصاب، وفضل أن يعطي اللبيدو

وأوسع من اؼبعٌت الذي وضعو فرويد وىو الطاقة اعبنسية يعٍت يونج 
ابللبيدو )الطاقة اغبيوية الكلية( وتظهر ىذه الطاقة يف صور ـبتلفة من 
النشاط: النمو والتناسل واغبب واللعب، وغَت ذلك من مظاىر النشاط 

رة اعبنسية ؽبذه اإلنساين. ويرى يونج أن فرويد قد قصر اىتمامو على الصو 
، وأن أدلر قد اىتم بصورة أخرى ؽبا وىي صورة السيطرة (2)الطاقة اغبيوية

 والتعارل. 

وعٍت يونج ابلالشعور كما عٍت بو فرويد ولكنو ميز بُت نوعُت من 
الالشعور: ال شعور شخصي وىو فباثل لالشعور الذي تكلم عنو فرويد، 

وبوي التجارب واألفكار   collective unconsciousو)ال شعور صبعي(
اؼبوروثة من األجيال السابقة، ويبثل طرائق التفكَت البدائي للعقل اإلنساين. 
وليس الالشعور اعبمعي يف اغبقيقة من ابتكار يونج، فقد سبق أن أشار 

، غَت أن يونج قد اىتم بو اىتماماً  (0)فرويد إليو يف بعض مؤلفاتو السابقة
 اً يف نظريتو. كبَتاً ونسب إليو دوراً مهم

                                                 
فلم يعد يعتربه الطاقة اعبنسية فقط، بل اعتربه الطاقة النفسية  عدل فرويد فيما بعد نظريتو يف اللبيدو (2)

اؼبتعلقة بغريزة اغبب وىى تتضمن الغرائز اعبنسية وغرائز حفظ الذات وحفظ النوع، وبذلك أصبح معٍت 
 اللبيدو عند فرويد يقرب كثَتاً من معناه عند يونج.

 .  totem and tabooتاب ظهرت فكرة الالشعور اعبمعي ألول مرة عند فرويد يف ك  (0)
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 psychologicalواىتم يونج بدراسة األمباط  السيكولوجية 

types،  وذكر أنواعًا ـبتلفة ؽبا أنبها اؼبنبسطextravert   واؼبنطوي 

introvert  واؼبنبسط ىو الشخص الذي تتجو طاقتو اغبيوية إذل اػبارج
الداخل كبو األشياء، واؼبنطوي ىو الشخص الذي تتجو طاقتو اغبيوية إذل 

كبو الفرد ذاتو. ويرى يونج أن األمراض العصابية عبارة عن ؿباوالت غَت 
انجحة للتكيف مع الواقع. وىو ينسب إذل الذكر،ات اؼبكبوتة يف الالشعور 
دورًا مهمًا يف تكوبن العصاب ولكنو ال يذىب كما ذىب فرويد إذل أن 

، بل إهنا تتعلق ىذه الذكر،ات اؼبكبوتة متصلة ابلرغبات اعبنسية الطفلية
يف رأيو جبميع مشاكل اإلنسان اليت دل ربل. ويتبع يونج يف عالجو طريقة 

 تشبو يف أساسها طريقة فرويد.

  otto rankمث تكونت فيما بعد نظر،ات جديدة كوهنا أوتو رانك
، وىاري Erick fromm وإريك فروم   Karen horneyوكارن ىورين 
 وغَتىم.    harry stack Sullivanستاك سوليفان

 خامتة 

ىذه ىي قصة نشوء التحليل النفساين عرضناه عرضاً موجزاً سريعاً ودل نتوخ 
يف ىذا العرض أن نلم جبميع النظر،ات اؼبهمة اليت قال هبا فرويد  أو 
أتباعو. وإمبا أرادان فقط أن نشَت إذل العوامل اؼبهمة اليت مهدت لنشوء 

ها فرويد مدرسة التحليل النفساين، وإذل أىم النظر،ات اليت شيد علي
 مدرستو. 
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( الذي نقدمو اآلن إذل القراء من (2)وكتاب )معادل التحليل النفساين
يوليو عام  00الكتب اليت ألفها فرويد يف أواخر أ،امو. فقد بدأ كتابتو يف 

يف مدينة لندن. وتويف فرويد يف العام التارل قبل أن يتم الفصل  2761
ويد كان على وشك االنتهاء األخَت من الكتاب. ويبدو من الكتاب أن فر 

منو حينما تركو واشتغل أبمر آخر، ويف الغالب أن يكون اعبزء الذي دل يتم 
من الكتاب صغَتًا جدًا. وعلى أية حال فإن عدم إسبام ىذا اعبزء ال يقلل 

 من قيمة الكتاب يف صورتو الراىنة.

يعترب من  وقد وقع اختياران على ترصبة ىذا الكتاب وتقديبو إذل القراء ألنو
أحسن الكتب اؼبوجزة اليت كتبها فرويد يف أواخر أ،امو، فهو يعطينا فكرة 
صحيحة يف شيء من اإلهباز عن الصورة النهائية اليت وصلت اليها 
نظر،ات فرويد وآراؤه. فمن اؼبعلوم أن نظر،ات التحليل النفساين مرت 

والتعديل  دبراحل كثَتة من التطور. وكان فرويد نفسو كثَتًا اؼبراجعة
لنظر،اتو تبعًا ؼبا تكشفو مالحظاتو ومشاىداتو من حقائق جديدة. ولذلك 
ينبغي على كل من وباول دراسة آراء فرويد يف صورهتا النهائية أن يرجع إذل  
كتبو األخَتة. ولعل ىذا الكتاب الذي نقدمو اليوم من أحسن كتبو األخَتة 

زة عن رأي فرويد يف اعبهاز وانفعها ؽبذا لغرض، وفيو قبد صورة دقيقة موج
النفسي وأقسامو اؼبختلفة )اؽبو واألان، واألان األعلى( ووظيفة كل منها، 
وفيو يشرح فرويد نظريتو يف الغرائز ويقرر وجود غريزتُت أساسيتُت نبا 
غريزة اغبب وغريزة اؼبوت، ويوضح وظيفة كل منهما، ويبُت أثرنبا يف اغبياة 

                                                 
(2) S . freud : outline of psychoanalysis  ،new York : w . w . Norton & co . 

ince ., 1949 .  
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ح نظريتو يف الوظيفة اعبنسية، ويبُت أنبية النفسية لإلنسان. وفيو يشر 
الدور الذي تلعبو يف حياة اإلنسان، ويذكر مراحل تطورىا اؼبختلفة. 
ويتكلم أيضًا عن الكيفيات العقلية الثالث )وىي الشعور وقبل الشعور 
والالشعور( ووباول أن يفسر طبيعة كل منها. ويتكلم عن  تفسَت األحالم، 

ليل النفساين. ويتكلم أيضًا عن فن التحليل ويبُت أنبيتها يف التح
النفساين. وابالختصار فإن ىذا الكتاب يتضمن )خالصة( التحليل 

 النفساين، ويوضح )معاؼبو( الرئيسية كما يدل على ذلك اسم الكتاب. 

وقد توخينا يف ترصبتنا غاية الدقة يف التقيد ابلنص اإلقبليزي حبيث جاءت 
د ذيلنا الكتاب بكثَت من الشروح والتعليقات. وؼبا  ترصبتنا حرفية تقريباً، وق

كان ابلكتاب بعض اؽبوامش األصلية فقد وضعنا بُت قوسُت مضلعُت 
للتمييز بينها وبُت ما أضفناه كبن من ىوامش، وختامًا نرجو أن نكون قد 

 وفقنا يف ربقيق الغرض الذي رمينا إليو من ترصبة ىذا الكتاب. 

 د. دمحم عثمان قبايت 

 عضو اعبمعية األمريكية لعلم النفس 

23  /6  /2731  
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املؤلف  مقدمة 

الغرض من ىذا الكتاب اؼبوجز ىو صبع نظر،ات التحليل النفساين 
وتقريرىا بطريقة قاطعة يف أوجز صورة وأوضح عبارة، وال يرمي الكتاب 

قامت  ابلطبع إذل إجبار الناس على االعتقاد أو حثهم على االقتناع. لقد
تعاليم التحليل النفساين على عدد ال وبصى من اؼبالحظات والتجارب. 
وال يستطيع أحد دل يكرر ىذه اؼبالحظات على نفسو أو على اآلخرين أن 

 يصل إذل حكم مستقل على التحليل النفساين. 

 سيجموند فرويد 
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 الباب األول

 العقل وأعناله
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 الفصل األول

 اجلهاز اليفصي

رئيسيًا تقع مهمة مناقشتو داخل  (2)يضع التحليل النفساين فرضاً 
دائرة التفكَت الفلسفي، أما مهمة الدفاع عنو فتخص نتائجو. إننا نعرف 
أمرين يتعلقان دبا نسميو النفس أو اغبياة العقلية. فأواًل: عضوىا البدين 

شعورية وىي وؾبال عملها وىو اؼبخ )أو اعبهاز العصيب(، واثنياً: أفعالنا ال
ظواىر مباشرة ال يبكن وصفها وصفًا كاماًل أبي نوع من أنواع الوصف. 
وكل شيء يقع بُت ىذين الطرفُت غَت معروف لنا، وعلى حسب ما نعرف 
ال توجد بينها عالقة مباشرة. وإذا كانت ىناك عالقة بينهما فإهنا ستمدان 

دان أبية معونة على األكثر دبراكز ؿبددة لعمليات الشعور، ولكنها لن سب
على فهم ىذه العمليات. ومن ىذين الطرفُت، أو ابألحرى من ىاتُت 
النقطتُت اللتُت تبدأ منهما معرفتنا ينشأ الفرضان اللذان نضعهما، ويتعلق 
الفرض األول بتحديد مراكز العمليات العقلية؛ فنحن نفرض أن اغبياة 

أبنو مكون من عدة العقلية وظيفة عباىز نصفو أبنو فبتد يف اؼبكان، و
أجزاء، ونتخيلو كأنو يشبو التليسكوب أو اؼبيكروسكوب أو شيئًا من ىذا 

                                                 

يتكون ىذا الفرض الرئيسي الذي يشَت اليو فرويد من شقُت. وىو أحياان يشَت اذل ىذا الفرض ابعتباره   (2) 
فرضا واحدا كما ىو ظاىر من الفقرة األوذل من الكتاب. واحياانً  أخرى يشَت إليو ابعتباره فرضُت منفصلُت  

 )اؼبًتجم(.  36 ص كما ىو واضح يف الفقرة التالية. وسيعود فرويد اذل الفرض الثاين يف
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القبيل. واستمرار التمسك دبثل ىذا الرأي طرافة علمية ابلرغم من أنو قد 
 بذلت فيما سبق بعض احملاوالت يف ىذا االذباه. 

د، وصلنا إذل معرفتنا هبذا اعبهاز النفسي عن طريق دراسة نشوء الفر 
وأطلقنا على أقدم قسم من أقسام ىذا اعبهاز النفسي اسم )اؽبو( وىو 
وبوي كل ما ىو موروث، وما ىو موجود منذ الوالدة، وما ىو اثبت يف 

الغرائز اليت تنبعث من  -قبل كل شيء  -تركيب البدن، وىو لذلك وبوي 
نا. البدن واليت ذبد أول تعبَت عقلي ؽبا يف )اؽبو( يف صور غَت معروفة ل

وربت أتثَت العادل اػبارجي الواقعي الذي وبيط بنا مبا جزء من )اؽبو( مبوا 
 (2)خاصاً، فمن ذلك الذي كان يف األصل طبقة قشرية مزودة أبعضاء

للوقاية من التنبيو اؼبفرط، نشأت منظمة  (0)الستقبال اؼبنبهات، وجبهاز
قد أطلق خاصة أخذت تعمل كوسيط بُت )اؽبو( وبُت العادل اػبارجي، و 

. وىذه ىي اػبصائص الرئيسية (1)على اعبزء من حياتنا العقلية اسم )األان(
 لألان:

يقوم األان بسلطة اإلشراف على اغبركة اإلرادية، وذلك نتيجة  
للعالقة اليت تكونت من قبل بُت اإلدراك اغبسي واغبركة العضلية. ويقوم 

ا يتعلق ابغبوادث األان دبهمة حفظ الذات، وىو يقوم هبذه اؼبهمة فيم
؛ وابلتصرف يف (2)اػبارجية إبدراك اؼبنبهات اؼبفرطة )عن طريق اؽبرب(

                                                 
(2) Id  
 يقصد أعضاء اغبس واؼبنبهات ىي اؼبؤثرات اليت تؤثر يف أعضاء اغبس وربدث اإلحساس )اؼبًتجم( .   (0)
 يقصد اعبهاز اغبركي )اؼبًتجم(.  (1)
(2) Ego  
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؛ وأخَتًا بتعلم عمل التعديالت (2)اؼبنبهات اؼبعتدلة )عن طريق التكيف(
اؼبناسبة يف العادل اػبارجي وفقًا ؼبصلحتو اػباصة )عن طريق النشاط(. وىو 

الداخلية، أي  فيما يتعلق ابؽبو،  يقوم هبذه اؼبهمة، فيما يتعلق ابغبوادث
إما ابلقبض على زمام الرغبات الغريزية، وإما إبصدار حكمة إذا كان 
سيسمح ؽبا ابإلشباع، أو فيما إذا كان يرى أتجيل ىذا اإلشباع إذل أوقات 
وظروف تكون مناسبة يف العادل اػبارجي، وإما بقمع تنبيهاهتا كلية. وزبضع 

ا إذل التوترات اليت ربدثها اؼبنبهات اؼبوجودة بو أوجو النشاط اليت يقوم هب
أو اليت تطرأ عليو. وينتج عن ز،ادة ىذه التوترات يف العادة إحساس 
)ابألدل(. وينتج عن ىبوطها إحساس )ابللذة(. ومن احملتمل أن ما كبس بو 
من لذة أو أدل ليس ىو الدرجة اؼبطلقة للتوترات، بل ىو شيء يتعلق بنظام 

. واألان يطلب اللذة ويتجنب األدل؛ فإذا توقع حدوث ز،ادة يف  (0)تغَتىا
وتسمى ىذه اغبالة حبالة )خطر(  (1)األدل قابل ذلك إبعالن )إشارة القلق(

ويتخلى  (2)األدل آنيا من اػبارج أو من الداخل  سواء كان التهديد بز،ادة
األان من وقت إذل آخر عن اتصالو ابلعادل اػبارجي ويرتد إذل حالة النوم 
اليت يتغَت فيها نظامو تغَتًا كبَت األثر. ومن اؼبمكن أن نستدل من حالة 

 النوم على أن نظام األان عبارة عن توزيع معُت للطاقة العقلية. 

                                                 

 
أن اؼبنبهات اؼبفرطة كاغبرارة الشديدة أو الربد القارس أو األشياء اؼبؤؼبة تؤذي البدن وتعرض الكائن  (2)

 اغبي للخطر، ولذلك فهو وباول أن يتجنبها ابؽبرب منها )اؼبًتجم(. 
 أي نظام ربوؽبا من الشدة إذل الضعف وابلعكس )اؼبًتجم(.  (0)
(1) Anxiety  
 دة اعبوع أو من شدة الدافع اعبنسي اؼبكبوت أو من الشعور ابلذنب )اؼبًتجم(. كاألدل الذي وبدث من ش  (2)
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معتمدًا على  إن مدة الطفولة الطويلة اليت يعيش فيها الطفل الناشئ
والديو زبلف أثرًا يكون يف أان الطفل عاماًل خاصًا يعمل على إطالة سلطة 

ويكون األان األعلى من  (2)الوالدين. وقد ظبي ىذا العامل )ابألان األعلى( 
حيث ىو متميز عن األان أو معارض لو قوة اثلثة هبب على األان أن يعمل 

 حساهبا. 

ان أن يرضي يف وقت واحد وىكذا يصبح من الواجب على األ
رغبات اؽبو واألان األعلى والواقع. ودبعٌت آخر هبب عليو أن يوفق بُت 
رغبات كل منهم. ويبكن فهم تفصيالت العالقة بُت األان واألان األعلى 
فهمًا اتمًا إذا رجعنا إذل الوراء ونظران إليها ربت ضوء اذباه الطفل كبو 

 والديو. 

بع قاصرًا فقط على شخصية الوالدين وليس نفوذ الوالدين ابلط
نفسيهما، بل ىو يشمل أيضاً ما ينقلو الوالدان من تقاليد خاصة ابلسالسة 
واألمة واألسرة. كما يشمل أيضا رغبات الوسط االجتماعي اؼبباشر الذي 
يبثلو الوالدان. وبنفس الطريقة يتأثر األان األعلى للفرد أثناء مبوه 

والدين ووبلون ؿبلهم فيما بعد مثل اؼبدرسُت ابألشخاص الذين ىبلفون ال
والشخصيات احملبوبة يف اغبياة العامة واؼبثل االجتماعية العليا. ومن 
الواضح أن اؽبو واألان األعلى يشًتكان يف شيء واحد ابلرغم من الفرق 
األساسي بينهما؛ فكالنبا يبثل سلطة اؼباضي )فاؽبو يبثل سلطة الوراثة، 

                                                 
(2)   Superego   األان األعلى ىو ذلك القسم من النفس الذي يبثل سلطة الوالدين واجملتمع، وىو ما

 يعرف عادة ابلضمَت )اؼبًتجم(  
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ثل يف األصل السلطة اليت خلفها الناس يف الفرد(. أما األان واألان األعلى يب
 فهو على األخص مقيد خبربة الفرد اػباصة أي ابغبوادث العرضية والعادية. 

ومن اؼبمكن أن نفرض أن ىذا النظام العام للجهاز النفسي ينطبق 
أيضًا على اغبيواانت العليا اليت تشبو اإلنسان عقليا. إذ هبب أن نفرض 

)أان أعلى( حيثما وجدت فًتة تبعية طويلة يف الطفولة كما ىو اغبال  وجود
 يف اإلنسان، كما هبب أن نفرض وجود فرق بُت األان واؽبو.

بعد ىذه اؼبشكلة الطريفة اليت  إن علم نفس اغبيوان دل يتناول
 نعرضها ىنا. 
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 الفصل الثاىي

 ىظرية الغرائس

يعرب اؽبو عن الغرض اغبقيقي غبياة البدن ىو إشباع حاجاتو الفطرية، 
وال يبكن أن يعزى إذل اؽبو أي غرض آخر مثل حفظ اغبياة أو وقاية الناس 
من األخطار عن طريق القلق. فهذا من عمل األان الذي يهتم أيضاً 

يف ابلكشف عن وسائل اإلشباع اليت تكون أكثر موافقة وأقل خطرًا مراعيًا 
ذلك العادل اػبارجي. وقد يثَت األان األعلى حاجات جديدة وهبعلها يف 
 احملل األول، غَت أن وظيفتو الرئيسية تظل مع ذلك ))اغبد(( من اإلشباع. 

وتسمى القوى اليت نفرض وجودىا وراء التوترات اليت تسببها 
أن  حاجات اؽبو ابلغرائز، وىي سبثل مطالب البدن من اغبياة العقلية. ومع

الغرائز ىي السبب األول لكل نشاط إال أهنا بطبيعتها ؿبافظة، وذلك ألنو 
إذا تطور الكائن اغبي إذل حالة ما أ،ًا كانت ىذه اغبالة فإهنا تولد فيو مياًل 

، ومن اؼبمكن أن مبيز عددا ال حصر لو (2)كبو العودة إليها كلما ابتعد عنها
ىو ما وبدث عادة يف الواقع. ومهما يكن من االمر فإن  من الغرائز. وىذا

السؤال اؼبهم يف نظران ىو: أال يبكننا أن نستنتج كل ىذه الغرائز اؼبتعددة 
من عدد قليل من الغرائز األساسية؟ لقد وجدان أن الغرائز تستطيع تغيَت 

                                                 
 أن الغرائز سبيل إذل العودة كبو اغبالة السابقة للكائن اغبي )اؼبًتجم(  أي (2)
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ومن اؼبمكن أيضًا أن وبل بعضها ؿبل البعض اآلخر،  (2)ىدفها )ابإلبدال(
فتنتقل طاقة إحدى الغرائز إذل غريزة أخرى. وال تزال ىذه العملية األخَتة 

 حىت اآلن غَت مفهومة فهماً كافياً.

وقد استقر رأينا بعد مدة طويلة من الشك والًتدد على أن نفًتض 
)تدخل  (1)، و)غريزة اؽبدم((0)وجود غريزتُت أساسيتُت فقط نبا )إيروس(

 (2)النوع وكذلك يدخل حب الذات غرائز حفظ الذات وغرائز حفظ 
يف دائرة حدود إيروس(. إن ىدف أوذل ىاتُت الغريزتُت  (3)وحب اؼبوضوع 

األساسيتُت ىو العمل دائمًا على تكوين وحدات أكرب مث العمل على 
 بقائها، وابالختصار إن ىدفها ىو أتليف األشياء بعضها إذل بعض. 

ك االرتباطات، ومن شبة وىدف الغريزة الثانية ىو على العكس تفكي
ىدم األشياء. ويبكننا أن نفًتض أن اؽبدف النهائي لغريزة اؽبدم ىو إعادة 
الكائنات اغبية إذل حالة غَت عضوية. وؽبذا السبب فنحن نسميها أيضاً 

                                                 
(2) Displacement   . )أي أهنا تستطيع أن تستبدل هبدفها الطبيعي ىدفاً آخر بديال )اؼبًتجم . 
ىو إلو اغبب يف األساطَت اليواننية. وقد استعمل فرويد ىذا اللفظ دبعٌت )غريزة اغبب(   erosايروس  (0)

وىي تتضمن ؾبموعة القوى اغبيوية والدوافع الغريزية اليت هتدف إذل اغبصول على اللذة اعبنسية وإذل حفظ 
النوع وحفظ الذات؛ فغريزة اغبب إذن تتضمن ؾبموعتُت ـبتلفتُت من الغرائز. اجملموعة األوذل ىي الغرائز 

 – ego ) لثانية ىي غرائز األان ) اعبنسية اليت تتطلب اللذة اعبنسية وتقوم حبفظ النوع. واجملموعة ا

instincts وىي تقوم إبشباع حاجات البدن من الغذاء، كما تشرف على حفظ الذات. وكثَتًا ما يستعمل
 )اؼبًتجم(.   21ص  2احملللون النفسانيون كلمة )إيروس( دبعٌت )اللبيدو( أي الطاقة اعبنسية. انظر ىامش 

(1) Destructive instinct  
(2) Ego –love  
(3) Object love  . )أي حب األشخاص االخرين مثل األم واألب )اؼبًتجم . 
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وإذا فرضنا أن الكائنات اغبية ظهرت بعد الكائنات غَت  (2))غريزة اؼبوت(
اؼبوت تتفق إذن مع القول الذي سبق  اغبية وأهنا نشأت منها. فإن غريزة

أن ذكرانه، وىو أن الغرائز سبيل إذل العودة كبو حالة سابقة. ولكنا ال 
نستطيع تطبيق ىذا القول على إيروس )غريزة اغبب(، فذلك يتضمن أن 
اؼبادة اغبية كانت يف وقت ما وحدة مؤتلفة مث تفرقت أجزاؤىا بعد ذلك 

  (0)ن جديد وأهنا اآلن تنزع إذل االرباد م

وقد تتعارض الغريزاتن األساسيتان يف الوظائف البيولوجية، وقد 
أتتلفان معًا؛ فعملية األكل عبارة عن ربطيم للطعام لغرض إدماجو يف 
اعبسم. والعملية اعبنسية عبارة عن فعل عدواين الغرض منو الوصول إذل 

ألساسيتُت يف أوثق أنواع االرباد. وتصدر عن ىذا التفاعل بُت الغريزتُت ا
ائتالفهما وتعاضهما صبيع ظواىر اغبياة اؼبختلفة. وىناك وجو شبو بُت 
الغريزتُت األساسيتُت يف عادل الكائنات اغبية وبُت القوتُت اؼبتقابلتُت اللتُت 

. وتنشأ عن (3)والدفع (2)ونبا اعبذب (1)تتحكمان يف العادل غَت العضوي
زج هبا ىااتن الغريزاتن نتائج مهمة التغَتات اليت ربدث يف النسب اليت سبت

جداً؛ فز،ادة العدوان اعبنسي من شأنو أن هبعل من احملب قاتال، بينما 

                                                 
(2) Death instinct  
 زبيل الشعراء شيئا من ىذا القبيل، ولكنا ال نعلم شيئا مثل ىذا من التاريخ اغبقيقي للمادة اغبية.  (0)
تنَت اػبالفات الكثَتة بُت احملللُت كان  )إن وصف القرى األساسية أو الغرائز يف ىذه الطورة اليت ال تزال (1)

 من قبل معروفا للفيلسوف انباد فليس من أىل اكراجاس( 
(2) Attraction  
(3) Repulsion   . 
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يؤدي النقصان الكبَت يف العامل العدواين إذل اػبجل أو إذل فقدان القدرة 
 اعبنسية. 

وربديد مناطق معينة يف العقل إلحدى ىاتُت الغريزيتُت األساسيتُت أو 
وضوع حبث، فهما ابلضرورة موجوداتن يف كل مكان منو. لألخرى ليس م

ويبكننا أن نصف مطلع اغبياة النفسية أبن نفرض أن صبيع طاقة إيروس، 
، موجودة يف النفس اليت دل يتميز (2)اليت سنطلق عليها اآلن اسم )اللبيدو(

بعد فيها األان عن اؽبو. وىي تعمل على تعديل دوافع اؽبدم اليت توجد 
نفس الوقت )لن قبد لفظًا يقابل اللبيدو لوصف طاقة غريزة معها يف 

اؽبدم(. ومن السهل علينا أن نتتبع التطورات التالية للبيدو، غَت أنو من 
 الصعب أن نفعل ذلك ابلنسبة إذل غريزة اؽبدم. 

كان عمل غريزة اؼبوت قاصرًا على الداخل فهي تظل صامتة،   وطاؼبا
وكبن نفطن إليها فقط حينما تتجو إذل اػبارج وتصبح غريزة ىدم. ويظهر 
أن اذباه ىذه الغريزة إذل اػبارج، وىو  أمر يستخدم فيو اعبهاز العضلي، 
شيء ضروري لبقاء الفرد. وعندما يبدأ األان األعلى يف التكوين يتثبت قدر  
كبَت من غريزة العدوان داخل األان حيث يعمل بطريقة تؤدي إذل فناء 

                                                 
(2)  Libido  ( يف األصل على الطاقة النفسية اؼبوجودة يف الغرائز اعبنسية. وؼبا . أطلق فرويد )الليبيدو

أي غريزة اغبب، واثانتوس   erosعدل فرويد نظريتو يف الغرائز فيما بعد وقال بغريزتُت جديدتُت نبا إيروس 
thanaos   يف  أي غريزة  اؼبوت تغَت معٌت اللبيدو تبعًا لذلك وأصبح يطلق على الطاقة النفسية اؼبوجودة

ىاتُت الغريزتُت، أي أصبح معٌت اللبيدو ىو الطاقة النفسية على وجو عام. ولكن مازال كثَت من احملللُت 
النفسانيُت وعلماء النفس يستعملون اللبيدو حىت اآلن دبعناه األول وىو الطاقة النفسية اؼبتعلقة ابلغرائز 

 اعبنسية. )اؼبًتجم(. 
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وىذا ىو أحد األخطار اليت هتدد الصحة واليت تتعرض ؽبا اإلنسانية  (2)النفس
أثناء تقدمها يف طريق اغبضارة. وقمع مشاعر العدوان على العموم مضر 

كيف   للصحة ومسبب للمرض، وغالبًا ما يبُت الشخص الذي يتملكو الغضب
وبدث االنتقال من حالة العدوان اؼبكبوت إذل حالة إفناء النفس وذلك بتوجيو 
عدوانو إذل نفسو؛ فنراه يقطع شعره ويلطم وجهو بقبضة يديو وىي أعمال كان 
يفضل بال شك أن يوجهها إذل شخص آخر، ويظل جزء من غريزة إفناء النفس 

يف إفناء الفرد بعد أن يكون  ابقيًا يف الداخل بصفة دائمة حىت ينجح آخر االمر
 اللبيدو قد استهلك أو تثبت بطريقة مضرة.

وىكذا يبكن أن نظن على وجو عام أن الفرد إمبا يبوت بسبب صراعو 
الداخلي. أما النوع فيفٌت بسبب فشل كفاحو مع العادل اػبارجي حينما يطرأ 

دبا سبق أن على العادل بعض التغيَتات اليت ال يستطيع النوع أن يتصرف فيها 
 اكتسبو من أنواع التكيف. 

من الصعب أن نقول شيئًا عن سلوك اللبيدو يف اؽبو ويف األان األعلى، 
فكل ما لدينا من معرفة عن اللبيدو إمبا يتعلق ابألان الذي ذبمع فيو يف أول 

األولية  (0)األمر كل القدر اؼبمكن من اللبيدو. وتسمى ىذه اغبالة )ابلنرجسية(

                                                 
وذلك حينما تتجو غريزة العدوان إذل الذات فتعمل على ربطيمها بوسائل ـبتلفة منها الشعور ابلذنب وأتنيب  (2)

 الضمَت )اؼبًتجم( 
(0) Narcissism   تعٍت )النرجسية( يف مذىب حب الذات، أي اذباه اللبيدو كبو الذات وازباذىا موضوعا .

تطيع أن يبيز بُت نفسو وبُت اؼبوضوعات األخرى اػبارجية، ولذلك للعشق وىدفا للذة. والطفل اؼبولود حديثا ال يس
يتجو لبيدو الطفل يف أول االمر كبو ذات الطفل نفسو ويتخذىا موضوعًا غببو. ويسمى حب الطفل لذاتو ابلنرجسية 

كبو األشخاص األولية اؼبطلقة. وحينما يبدأ الطفل يبيز بُت نفسو وبُت األشخاص اآلخرين يبدأ اللبيدو يف االذباه 
اؼبذكور يف   narcissusاآلخرين وعلى األخص كبو األم واألب. ولفظ النرجسية مشتق من نرجس أو )انرسيوس( 

 األسطورة اليواننية، وىو شاب صبيل رأى صورة وجهو على صفحة اؼباء فعشقها وىام حببها )اؼبًتجم( .
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ويظل األان  (0)اؼبوضوعات (2)وىي تستمر حىت يبدأ األان يف شحناؼبطلقة، 
طوال اغبياة اؼبستودع األعظم الذي تنبعث منو الشحنات النفسية 

إذل اؼبوضوعات، والذي إليو أيضًا ترتد ىذه الشحنات مرة  (1)اللبيدية
اليت نشاىدىا يف مادة  (2)أخرى، مثلها يف ذلك مثل النتوءات الوقتية

الربوتوبالزم. وعندما يتملك اغبب من أحد تتحول الكمية الرئيسية من 
اللبيدو إذل موضوع اغبب، ووبل موضوع اغبب إذل حد ما ؿبل األان. 
وللبيدو خاصية مهمة يف اغبياة ىي اغبركة وسهولة االنتقال من موضوع إذل 
 آخر. ومن  الواجب أن نقارن ىذه اػباصية دبا وبدث أحيااًن من تثبيت

 اللبيدو عند بعض اؼبوضوعات تثبيتاً يظل ابقياً أمد اغبياة. 

وال شك أن للبيدو موارد بدنية، وأنو ينبثق إذل األان من عدة أعضاء 
وأجزاء من البدن. ويبدو ذلك بغاية الوضوح ابلنسبة إذل ذلك اعبزء من 
اللبيدو الذي يعرف بناء على ىدفو الغريزي ابلتهيج اعبنسي. وتسمى أىم 

، مع أن البدن  (3)زاء البدن اليت ينبعث منها اللبيدو ابؼبناطق الشبقيةأج
كلو يف اغبقيقة منطقة شبقية. وقد اكتسبنا اعبزء األكرب من معرفتنا إبيروس 

                                                 
(2)  To cathect 
(0) Objects  .  اؼبوضوع يف اصطالح التحليل النفساين ىو الشخص أو الشيء الذي تتجو كبوه الطاقة

 الغريزية ويكون ىدفاُ األشخاص اؼبقربُت اذل الطفل، أي األم أو األب )اؼبًتجم(. 
(1) Libidinal cathexes   الشحنات النفسية اللبيدية ىي الشحنات النفسية اؼبتعلقة بطاقة غريزة .

 ة الغريزة اعبنسية. ودبعٌت أخر ىي الشحنات النفسية اعبنسية )اؼبًتجم . اغبب أو بطاق
(2) Pseudopodia   أي أقدام كاذبة أو نتوءات وقتية من جسم خلية كاألميبا. والربوتوبالزم ىو اؼبادة

ميبا األولية اليت تتكون منها األجسام اغبية. ويريد فرويد ىنا أن يشبو اللبيدو بكائن حي لو أطراف )كاأل
 مثال( يرسلها إذل اؼبوضوعات اػبارجية حينا مث يردىا  إذل نفسو حينا آخر )اؼبًتجم(. 

(3) Erotogenic zones   . 
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من دراسة الوظيفة اعبنسية اليت يعتربىا  –أي بتابعو القوي اللبيدو  –
. وقد استطعنا (2)ناالرأي العام مطابقة إليروس خالفًا ؼبا تذىب إليو نظريت

الذي قدر لو  –أن نكون صورة عن الطريقة اليت هبا ينشأ الدافع اعبنسي 
نشوءًا تدرهبيًا من عدد من الغرائز  –أن يلعب دورًا حاظبًا يف حياتنا 

 الفرعية اليت سبثل مناطق شبقية معينة. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
ىبطئ كثَت من الناس يف فهم نظرية فرويد فيظنون أنو يقصد إبيروس ؾبموعة الغرائز اعبنسية فقط، بينما  (2)

 )اؼبًتجم(.  22ص  0 تقوم حبفظ الذات. انظر ىامش يرى فرويد أن إيروس يشمل أيضاً غرائز االان اليت
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 الفصل الثالث

 ىشوء الوظيفة اجليصية

من  -تبعًا للرأي الشائع  -حياة اإلنسان اعبنسية يف األصل  تتكون
الرغبة يف إلصاق أعضائو التناسلية ابألعضاء التناسلية لشخص آخر من 
اعبنس اؼبقابل، وتتضمن ىذه العملية أيضًا بعض الظواىر اإلضافية، 
واألعمال التمهيدية، كتقبيل الشخص اآلخر والنظر إليو وؼبسو. ومن 

ىذه الرغبة تظهر أثناء اؼبراىقة، أي يف سن النضج اعبنسي، اؼبفروض أن 
وأن الغرض منها ىو التناسل، ولكن ىناك حقائق معينة كانت دائماً 

 معروفة وىي ال تتفق مع ىذه الفكرة احملدودة، وىذه اغبقائق ىي: 
  أنو ال يوجد بعض الناس الذين يبيلون فقط إذل أشخاص إذل أعضاء

 نسهم. تناسل أشخاص من نفس ج
  ،أنو يوجد أشخاص يرغبون يف أن يكونوا جنسيُت يف صبيع تصرفاهتم

ولكنو يف نفس الوقت يغفلون األعضاء اعبنسية أو يغفلون استعماؽبا 
 . (2)الطبيعي إغفااًل اتمًا، ويعرف ىذا النوع من الناس ابؼبنحرفُت

 كثَتًا من األطفال )الذين يعتربون غَت انضجُت ألهنم أطفال(   أن
يظهرون اىتمامًا مبكرًا أبعضائهم التناسلية، ويبدون عالمات تدل على 

 هتيجهم. 

                                                 
(2) perverts 
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من اؼبسلم بو أن التحليل النفساين قد أاثر الدىشة واالستنكار عندما 
ما نقض صبع اآلراء الشائعة حول الناحية اعبنسية مستندًا على كبو 

على ىذه اغبقائق الثالث اليت أغفلها الناس. وسنذكر فيما يلي 
 االكتشافات الرئيسية اليت توصل إليها التحليل النفساين: 

  ال تبدأ اغبياة اعبنسية أثناء اؼبراىقة فقط بل ىي تبدأ عقب الوالدة
 مباشرة يف شكل واضح. 

 تناسلي(،  من الضروري أن مبيز سبيزًا دقيقًا بُت معٌت )جنسي( ومعٌت(
واؼبعٌت األول ىو اؼبعٌت األعم، وىو يتضمن أعمااًل كثَتة ليست ؽبا أية 

 صلة ابألعضاء التناسلية. 

  تشتمل اغبياة اعبنسية على الوظيفة اػباصة ابغبصول على اللذة من
بعض مناطق البدن. وتتدخل ىذه الوظيفة فيما بعد يف خدمة الوظيفة 

 فاق ىاتُت الوظيفتُت اتفاقاً اتمًا. التناسلية، وكثَتاً ما يتعذر ات

يًتكز أغلب االىتمام ابلطبع حول أوذل ىذه اغبقائق اليت ذكرانىا 
وىو أكثرىا غرابة، فقد وجدانىا أثناء الطفولة اؼببكرة بوادر نشاط النشاط 
البدين ىذه متصلة ببعض الظواىر العقلية اليت نشاىدىا فيما بعد أثناء 

 عند موضوع حب معُت، والغَتة، وغَت ذلك. (2)حب الكبار مثل التثبيت
ووجدان أيضًا أن ىذه الظواىر اليت تظهر يف الطفولة اؼببكرة إمبا ىي 
جزء من عملية نشوء منتظمة، وأهنا أتخذ يف االزد،اد تدرهبياً حىت تصل إذل 
الذروة قريبًا من هناية العام اػبامس، مث تتبع ذلك فًتة سكون يقف فيها 

                                                 
(2)  Faxation   .)أي التشبث والتعلق دبوضوع حب معُت )اؼبًتجم 
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فيها الطفل كثَتًا فبا سبق أن تعلمو. ويف هناية الفًتة اليت النمو، وينشئ 
تبدأ اغبياة اعبنسية تستأنف نشاطها من جديد يف  (2)تسمى عادة ابلكمون

 سن اؼبراىقة. 
ودبعٌت آخر تبدأ اغبياة اعبنسية تزدىر مرة اثنية، ومن ذلك يتضح لنا 

تُت، وال وجود أن لظهور اغبياة اعبنسية مرحلتُت، أي أهنا ربدث على دفع
 (0)ؽبذه اغبالة إال عند اإلنسان. وال شك يف أن لذلك عالقة مهمة بتكوينو

وليس من األمور اليت ال معٌت ؽبا أن نرى حوادث اؼبرحلة األوذل من اغبياة 
اعبنسية، فيما عدا حاالت قليلة، تضيع يف غمرات النسيان الذي يعرف 

ذه اآلراء إذل فهم أسباب . ولقد توصلنا من ى(1)عادة بنسيان الطفولة
األمراض العصابية وإذل اكتشاف فن العالج ابلتحليل. وقد أمدتنا أيضًا 
دراستنا الدقيقة لعملية النشوء يف األ،ام األوذل أبدلة لبعض النتائج 

 األخرى. 

والفم أول منطقة شبقية عقب الوالدة مباشرة، وأتخذ تلح يف إشباع 
نشاط يف أول األمر حول إشباع حاجات ىذه ويًتكز ال  (2)رغباهتا اللبيدية

اؼبنطقة. وال شك أن الوظيفة األوذل ؽبذه اؼبنطقة ىي حفظ الذات 
                                                 

(2) Latency  . 
النظرية القائلة ابن اإلنسان من ساللة حيوان ثديي كان نضوجو اعبنسي يتم يف سن اػبامسة، غَت  )راجع (0)

أنو قد أحاطت هبذا النوع بعض اؼبؤثرات اػبارجية الشديدة اليت عاقت النشوء الطبيعي لوظيفتو اعبنسية. 
ة لإلنسان ابؼبقارنة مع اغبياة وردبا كان لذلك أيضًا عالقة ببعض التغَتات األخرى اليت حلت ابغبياة اعبنسي

اعبنسية للحيوان. مثال ذلك تالشي الدورية يف الوظيفة اعبنسية، وتالشي االنتفاع ابلدور الذي يلعبو اغبيض 
 يف العالقة بُت اعبنسُت( 

(1)  Infantile amnesia   . 
 )اؼبًتجم( .  21ص  2أي رغباهتا اعبنسية. انظر ىامش  (2)
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ابلتغذية، ولكن ال هبب أن لبلط بُت الناحية الفسيولوجية والناحية 
السيكولوجية؛ فإن إصرار الطفل بعناد على الرضاعة ليدل داللة واضحة 

رغبة يف اغبصول على اللذة. ومع أن  يف ىذه اؼبرحلة اؼببكرة على وجود
ىذه الرغبة تنشأ يف األصل وتستمد قوهتا من تناول الغذاء إال أهنا مع 
ذلك تسعى وراء اللذة بصرف النظر عن تناول الغذاء، وؽبذا السبب فمن 

. وأتخذ (2)اؼبمكن، بل من الواجب، أن نصف ىذه الرغبة أبهنا جنسية
 (1)طريقة غَت منتظمة أثناء اؼبرحلة الفميةيف الظهور ب (0)الرغبات السادية

عندما تبدأ األسنان يف الظهور، وتزداد ىذه الرغبات بدرجة كبَتة أثناء 
، ألن الطفل يف ىذه (2)اؼبرحلة الثانية اليت نسميها ابؼبرحلة اإلستية السادية

اؼبرحلة يسعى يف اغبصول على اللذة من وراء العدوان وعن طريق وظيفة 
ن نفسر اشتمال اللبيدو على الرغبات العدوانية ابفًتاضنا أن التربز. وكب

السادية عبارة عن امتزاج غريزي لرغبات لبيدية صرفة ورغبات عدوانية 
واؼبرحلة  (3)صرفة. ويستمر ىذا االمتزاج منذ ذلك الوقت بدون انقطاع

                                                 
ذا اؼبعٌت العام الذي يستعملو فرويد ىنا إمبا ىي مرادفة للرغبة يف اغبصول على اللذة الرغبة اعبنسية هب (2)

 بوجو عام )اؼبًتجم(. 
(0) Sadistic والساديةsadism  من االكبراف اعبنسي يتميز ابغبصول على اللذة اعبنسية من  نوع

 marquis deالقسوة على الناس وتعذيبهم وإيالمهم. وكلمة سادية مشتقة من اسم اؼباركيز دي ساد 

sade  أحد الكتاب الفرنسيُت، وقد اشتهر بتصويره لشخصيات منحرفة سبيل إذل اغبصول على اللذة
 وإيالمهم )اؼبًتجم(.  اعبنسية من وراء تعذيب الناس

(1) Oral phase   . 
(2) Sadistic – anal phase  
)وىناك سؤال وبتاج إذل جواب وىو ىل يبكن أن ينتج عن إشباع الدوافع الغريزية العدوانية البحتة   (3)

إحساس ابللذة، وىل يبكن أن يكون ىناك عدوان حبت بدون أي يشوبو أي عنصر لبيدي؟ إن إشباع ما 
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وىي ابكورة اؼبرحلة النهائية  (2)الثالثة ىي ما يعرف ابؼبرحلة القضيبية
حياة اعبنسية، كما أهنا تشبهها شبهًا كبَتًا. وفبا ذبدر اإلشارة إليو يف ىذا لل

الصدد ىو أن اىتمام األطفال يف ىذه اؼبرحلة ال ينصب على األعضاء 
التناسلية لكال اعبنسُت، بل بنصب فقط على عضو الذكر التناسلي 

ذ أن )القضيب(. أما عضو اؼبرأة التناسلي فيظل مدة طويلة غَت معروف، إ
األطفال حينما وباولون فهم العمليات اعبنسية يسلمون ابلنظرية اإلستية 

 . (1)وىي نظرية ذات مربر تكويٍت (0)

وحبلول اؼبرحلة القضيبية ويف أثنائها تبلغ اغبياة اعبنسية للطفل 
بعد ذلك يبدأ كل من الصبيان والبنات  ذروهتا مث تقرب من هنايتها. ومن

اترىبًا ـبتلفاً؛ ففي أول األمر كان كال اعبنسُت يوجو نشاطو العقلي إذل 
الناحية اعبنسية، وكان كالنبا يفًتض وجود القضيب عند اعبنسُت. أما 
اآلن فكال اعبنسُت يشق لنفسو سبياًل ـبتلفاً؛ فيدخل الصيب يف اؼبرحلة 

 اللعب بقضيبو، وخأخذ يف نفس الوقت يتخيل أنو ويبدأ يف (2)األوديبية
                                                                                                         

 األان من غريزة اؼبوت ال يبدو أنو وبدث إحساسًا ابللذة، مع أن اؼباسوكية سبثل امتزاجًا شبيهاً يبقى يف
 ابلسادية شبهاً اتمًا( 

(2) Phallic phase  

. (0) Cloacal theory  اليت يشَت إليها فرويد ىي الرأي الشائع بُت األطفال والذي  والنظرية اإلستية
 يذىب إذل أن األطفال يولدون من اإلست )اؼبًتجم(

لقد أتيد يف كثَت من األحيان حدوث هتيجات يف الفرج يف أوقات مبكرة غَت أنو من احملتمل جدًا أن  (1)
لى ذلك فهذه اغبقيقة ال يبكن أن تكون ىذه التهيجات صادرة عن البظر، وىو عضو فباثل للقضيب. وع

 سبنعنا من وصف ىذه اؼبرحلة أبهنا قضيبية( 
(2) Oedipus phase   ،وىي اؼبرحلة اليت تتكون فيها عند الطفل أخطر عقدة نفسية يقابلها يف طفولتو :

منو يف ويسميها فرويد )عقدة أوديب( وتتلخص ىذه العقدة يف اؼبيل اعبنسي كبو األم مع كره األب والغَتة 
نفس الوقت. ويسمي فرويد ىذه اغبالة بعقدة أوديب نسبة إذل اؼبلك أوديب الذي روت األسطورة اليواننية 
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يقوم مع والدتو ببعض األفعال اليت يستخدم فيها قضيبو. ولكنو يف آخر 
، (2)األمر يشعر أبعظم صدمة يف حياتو نتيجة ؼبا يصيبو من هتديد ابػبصاء

وؼبا يراه من حرمان اؼبرأة من القضيب. ويبهد ذلك ؼبرحلة الكمون وما 
قب. أما البنت فإهنا بعد أن رباول عبثًا أن تفعل ما يفعل يتبعها من عوا

الولد تبدأ تدرك حرماهنا من القضيب أو ابألحرى ضآلة بظرىا. ويؤثر 
ذلك على تكوين شخصيتها أتثَتا ال يزول، وغالبًا ما ينتج عن ىذا الفشل 

 يف اؼبنافسة أن تنصرف هنائياً عن اغبياة اعبنسية.  

ذه اؼبراحل الثالث يتبع بعضها البعض ومن اػبطأ أن نظن أن ى
بطريقة دقيقة؛ فقد تظهر مرحلة منها ابإلضافة إذل مرحلة أخرى، وقد 
تظهر كل مرحلة منها قبل أن تنتهي اؼبرحلة السابقة هنائيًا، وقد توجد ىذه 
اؼبراحل صبيعًا يف وقت واحد. ويف اؼبرحلتُت األوليُت أتخذ الغرائز اعبزئية 

اء اغبصول على اللذة وىي مستقلة بعضها عن بعض. اؼبختلفة تسعى ور 
وتظهر يف اؼبرحلة القضيبية العالمات األوذل لنوع من التنظيم الذي يعمل 
على إخضاع الغرائز األخرى لسلطة األعضاء التناسلية، وذلك يدل على 
ابتداء نشوء نوع من التنسيق ينضوي فيو السعي العام وراء اللذة ربت 

وال يبلغ ىذا التنظيم كمالو إال عند اؼبراىقة يف اؼبرحلة  الوظيفة اعبنسية.
 . وربدد حينئذ عدة أمور: (0)الرابعة وىي اؼبرحلة التناسلية

                                                                                                         

عنو أنو قتل أابه دون ان يعلم أنو أبوه، مث تزوج أمو من غَت علم منو أبهنا أمو، فلما عرف اغبقيقة فيما بعد 
وديب سابقة اترىبية تؤيد وجهة نظره يف حدوث عقدة فقأ عينيو حزانً وكمدا. ويرى فرويد يف أسطورة اؼبلك أ

 أوديب عند الطفل )اؼبًتجم(. 
(2) Castration  . ) أي هتديد الوالدين لو ببًت قضيبو اذا ما سبادى يف ميلو اعبنسي كبو أمو ) اؼبًتجم . 
(0) Genital phase  
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  .تعيد النفس كثَتاً من الشحنات النفسية اللبيدية السابقة 

  تنضم بعض الشحنات النفسية اللبيدية األخرى إذل الوظيفة اعبنسية يف
ساعدة، وتنشأ عن إشباعها حالة النشوة اليت صورة أعمال سبهيدية أو م

 تسبق اللذة. 

 أو  (2)تطرد بعض النزاعات األخرى من اؼبنظمة النفسية إما أبن تقمع(
( هنائياً، وإما أبن يستخدمها األان على كبو ما فتنشأ من ذلك (0)تكبت

وتبديل  (1)ظبات الفرد اػبلقية، وإما أبن يعمل الفرد على إعالئها
 أىدافها. 

وال تتم ىذه العملية دائماً على كبو كامل، إذ يعًتض سبيلها كثَت من 
الذي يظهر يف صورة االضطراابت اؼبختلفة اليت تصيب  (2)أنواع الكف

عند بعض اغباالت اليت مرت  اغبياة اعبنسية، ومن مث وبدث تثبيت اللبيدو
يف اؼبراحل السابقة. وتتجو حاالت التثبيت ىذه اذباىًا مستقاًل عن االذباه 

، إذا  (4)، واعبنسية اؼبثلية(3)اعبنسي العادي، وىذا ىو ما يعرف ابالكبراف
كانت واضحة، مثال من أمثلة الكف الذي يعًتض سبيل نشوء ىذا النوع 

يف كل حالة من حاالت اعبنسية اؼبثلية  من التنظيم. وقد كشف التحليل
عن وجود تعلق بشخص من اعبنس اؼبماثل يف وقت من األوقات، وإن 

                                                 
  suppressionالقمع   (2)
  repressionالكبت  (0)
  sublimationاإلعالء  (1)
  inhibitionالكف  (2)
(3) Perversion  
(4) Homosexuality  
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ىذا التعلق قد استمر كامنًا يف معظم اغباالت. وفبا يعقد األمور أن 
العمليات الالزمة لتمام النشوء اعبنسي السوي ال تكون يف أغلب األحيان 

غائبة كلها، فنحن دائمًا قبد بعض ىذه موجودة كلها، كما أهنا ال تكون 
العمليات فقط، ولذلك كانت النتيجة النهائية متوقفة على عالقات  

 .  (2)كمية

وعلى ذلك فقد يبلغ الفرد مرحلة النضوج التناسلي، ولكن ىذا 
النضوج يكون ضعيفا بسبب تلك األجزاء من اللبيدو اليت دل تتقدم تقدماً  

بعض اؼبوضوعات واألىداف يف اؼبراحل السابقة  كبَتًا وإمبا ظلت اثبتة عند
للمرحلة التناسلية. ويظهر ىذا الضعف فيما يبديو اللبيدو من رغبة إذل 

ما حرم  ( إذل شحناتو النفسية للمرحلة التناسلية إذا(0)العودة )أي النكوص
 من إشباع رغبتو التناسلية، أو إذا صادف عقبات يف العادل اػبارجي. 

لقد مكنتنا دراستنا للوظائف اعبنسية من أن نعتقد اعتقادًا أولياً، أو 
ابألحرى أن نشك، يف موضوعُت من اؼبعرفة ستتضح فيما بعد أنبيتها يف كل 
ميدان التحليل النفساين؛ فأواًل: أن الظواىر السوية والشاذة اليت نالحظها 

ديناميكية )أي الظواىر اؼبشاىدة( ربتاج إذل وصف من الناحيتُت ال
(. واثنياً: أن أسباب (1)واالقتصادية )أي من انحية التوزيع الكمي للبيدو

                                                 
 )اؼبًتجم(.  33ص  2انظر ىامش رقم  (2)
(0) Regression  
يرى فرويد أن الظواىر النفسية سواء كانت عادية أو مرضية أمبا ىي نتيجة تفاعل كثَت من القوى؛ فهناك دوافع  (1)

غريزية من جهة، وقوى تقاوم ىذه الدوافع ورباول كبتها من جهة أخرى. ويتوقف سلوك اإلنسان على نتيجة التفاعل 
نسان على أساس أنو  نتيجة لتفاعل وصراع كثَت من القوى أو الصراع بُت ىذه القوى. وإذا حاولنا أن نصف سلوك اال

 فإمبا كبن نقوم بوصف ديناميكي للسلوك  
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االضطراابت اليت ندرسها إمبا هبب أن نبحث عنها يف اتريخ نشوء الفرد، أي 
 يف الفًتة األوذل من اغبياة. 

  

                                                                                                         
وإذا عاىن اإلنسان صراعًا داخلياً فإن كمية كبَتة من طاقتو العقلية تستهلك يف ىذا الصراع الداخلي، ولذلك يبدو ىذا 

التعب واإلجهاد. وإذا حل ىذا الصراع الداخلي  الشخص متعبًا ؾبهدًا بدون أن يقوم فعال بعمل ظاىر يسبب ىذا
ربررت الطاقة العقلية اليت كانت تستهلك يف ىذا الصراع، وعاد اإلنسان اذل نشاطو وحيويتو، وأصبح قادرًا على القيام 

الطاقة بواجباتو العادية، فسلوك االنسان إذن يبكن تفسَته على أساس نسبة كمية الطاقة العقلية اؼبتحررة، ونسبة كمية 
العقلية اؼبستهلكة يف الصراع، وىذه ىي الناحية االقتصادية يف اغبياة العقلية يف مذىب فرويد. ويشَت فرويد بوجو 
خاص يف النص إذل التوزيع الكمي لطاقة اللبيدو، أي إذل نسبة كمية اللبيدو اليت تطورت تطورًا طبيعيًا، ونسبة كمية 

 مرحلة سابقة أو اليت اكبرفت إذل طريق غَت طبيعي )اؼبًتجم(.  اللبيدو اليت كبتت أو اليت تثبتت عند
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 الفصل الرابع

 الكيفيات العقلية

وصفنا فيما سبق تركيب اعبهاز النفسي، وشرحنا الطاقات أو القوى 
اليت تعمل فيو، وتتبعنا بطريقة واضحة السبيل الذي تسلكو ىذه الطاقات 
)وخاصة اللبيدو( أثناء تنظيم نفسها يف وظيفة فسيولوجية تكون مهمتها 
العمل على حفظ النوع. ودل يكن يف كل ذلك شيء يبثل اػباصية الذاتية 

لظاىرة العقلية. ىذا بصرف النظر ابلطبع عن ىذه اغبقيقة الواقعية وىي ل
أن ىذا اعبهاز النفسي وىذه الطاقات ىي أساس الوظائف اليت نسميها 
حياتنا العقلية، وسننتقل اآلن إذل موضوع يعترب خاصية فريدة للظاىرة 

 ائع. ، كما أنو يف الواقع ينطبق عليها وحدىا تبعاً للرأي الش(2)العقلية

سنبدأ ىذا البحث حبقيقة ال نظَت ؽبا تتحدى كل شرح أو وصف، 
أال وىي الشعور. ومع ذلك فإنو إذا تكلم أحد عن الشعور فإننا نعرف 

. ويذىب كثَت من الناس (0)مباشرة ومن خربتنا اػباصة ماذا يعٍت بذلك
سواء من علماء النفس أو من غَتىم، إذل القول أبن الشعور وحده ىو 

، وعلى ذلك تصبح مهمة علم النفس قاصرة على تصنيف الظواىر العقل
العقلية إذل إدراكات حسية، وإحساسات وجدانية، وعمليات عقلية، 

                                                 
 يشَت بذلك إذل الشعور الذي سيتكلم عنو يف الفقرة التالية )اؼبًتجم(.  (2)
)ترى بعض اآلراء اؼبتطرفة، كاؼبدرسة السلوكية األمريكية أنو من اؼبمكن أن ننشئ علما للنفس مع إغفال  (0)

 ىذه اغبقيقة األساسية( 
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وإرادة. ومن اؼبتفق عليو بوجو عام أن ىذه العمليات الشعورية ال تكون 
سلسلة متصلة كاملة يف ذاهتا، ولذلك فال مندوحة لنا من أن نفًتض وجود 

تصاحب العمليات العقلية. وال شك يف أن  (2)يقية أو بدنيةعمليات فيز 
ىذه العمليات البدنية أكمل من سلسلة العمليات العقلية، إذ أن بعض 
ىذه العمليات البدنية يكون مصحواًب بعميات شعورية، وبعضها ال يكون 
مصحواًب بعمليات شعورية، ولذلك كان من الطبيعي أن نعٌت يف علم 

ليات البدنية عناية فائقة لكي هنتدي منها إذل حقيقة كنو النفس هبذه العم
الظواىر العقلية، ولكي كباول الوصول إذل بعض اؼبعرفة ابلعمليات 
الشعورية. ويرفض ىذا الرأي معظم الفالسفة وكثَت من غَت الفالسفة، فهم 

 يزعمون أن من التناقض القول أبن العقلي يكون ال شعور،اً. 

ما يؤكده التحليل النفساين، وىذا ىو الفرض  ولكن ىذا ىو ابلضبط
الذي يقول بو. يرى التحليل النفساين أن ما يعترب  (0)األساسي الثاين

عمليات بدنية اثنوي ىو يف اغبقيقة عمليات عقلية، مع صرف النظر مؤقتاً 
عن صفة الشعور. وال يقول التحليل النفساين وحده هبذا الرأي، فكثَت من 

يودور ليبس( قد قال نفس القول بنفس الكلمات. وقد اؼبفكرين )مثل ت
نتج عن عدم االرتضاء العام عن الفكرة الشائعة عن الظاىرة العقلية أن 
ظهرت حاجة ملحة ألن ندخل يف تفكَتان السيكولوجي فكرة الالشعور، 

                                                 
يقصد فرويد ابلعمليات البدنية العمليات العقلية الالشعورية، وىي دبعٌت عام العمليات الغريزية. ويقصد  (2)

 ابلعمليات العقلية يف نفس اعبملة العمليات العقلية الشعورية )اؼبًتجم(. 
أشار فرويد يف ابتداء الفصل األول من الكتاب إذل الفرض الرئيسي األول، وىو ىنا يتكلم عن الفرض  (0)

 )اؼبًتجم(.  13ص  2الرئيسي الثاين. انظر تعليقنا هبامش رقم 
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غَت أن ىذه اغباجة دل تكن قبل ذلك من التحديد والوضوح حبيث تستطيع 
  التأثَت على العلم.

وقد يبدو اآلن كأن ىذا اعبدل بُت التحليل النفساين وبُت الفلسفة 
إمبا يتعلق فقط دبشكلة اتفهة تتعلق بتعريف األلفاظ: أي ىل ينبغي أن 
نطلق لفظ )العقلي( على ىذه السلسلة من الظواىر أو على تلك. ويف 
اغبقيقة أن ىذه اػبطوة كانت على أعظم جانب من األنبية. فبينما كان 

م النفس األكاديبي الذي اقتصر على دراسة الشعور يتحاشى أن يتوغل عل
اليت يتوقف حدوثها بال  (2)فيما وراء ىذه السلسلة اؼبتفرقة من الظواىر

شك على شيء آخر، كان الرأي اآلخر الذي ذىب إذل ان العقلي ىو يف 
 ذاتو ال شعوري يبهد السبيل أمام علم النفس لكي يتبوأ مكانو اعبدير بو

بُت العلوم الطبيعية األخرى. والعمليات اليت تدرسها العلوم األخرى مثل 
علم الكيمياء أو علم الطبيعة، ولكنو من اؼبمكن أن نضع القوانُت اليت 
زبضع ؽبا ىذه العمليات، وأن نتبع ما بيها من عالقات وارتباطات تتبعاً 

الظواىر  دقيقًا متصاًل. وابالختصار من اؼبمكن أن نصل إذل فهم ىذه
الطبيعية اليت ىي موضوع حبثنا. وال يبكن أن يتأتى لنا ذلك بدون أن 
نصوغ فروضًا جديدة، وأن نبتكر معان جديدة. وال هبب أن تقابل ىذه 
الفروض واؼبعاين اعبديدة ابالستهزاء، وال أن تؤخذ كدليل على زببطنا. بل 

من القيمة ما  على العكس هبب أن يقدر الناس ما تضيفو إذل اغبقيقة ؽبا
لغَتىا من احملاوالت العقلية اليت توجد يف العلوم الطبيعية األخرى. وكبن 

                                                 
 الظواىر العقلية الشعورية )اؼبًتجم(. (2)
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نتوقع أن تتعدل ىذه اآلراء فيما بعد، وأن تصحح وربدد بدقة كلما زادت 
خربتنا وتعمق حبثنا. وإننا لنتوقع ايضًا أن تظل اؼبعاين واؼببادئ األساسية 

العصبية اخل( غَت ؿبددة مدة طويلة  ؽبذا العلم اعبديد )الغريزة والطاقة
شأهنا يف ذلك شأن اؼبعاين واؼببادئ اليت قامت هبا العلوم القديبة )مثل 

 القوة واؼبادة واعباذبية(. 

يقوم كل علم على أساس اؼبالحظات واػبربات اليت نصل إليها عن 
طريق جهازان النفسي. ولكن ؼبا كان موضوع علم النفس ىو ىذا اعبهاز 

فإن اؼبشاهبة بينو وبُت العلوم األخرى تنتهي عند ىذا اغبد، وكبن ذاتو، 
نقوم دبالحظاتنا يف علم النفس ابستخدام جهازان اإلدراكي ذاتو، وذلك 
ابالستعانة دبا وبدث يف سلسلة الظواىر العقلية الشعورية من ثغرات، 
فنعمل على ملئها ببعض االستدالالت اؼبقبولة، مث نًتصبها إذل مادة 

ورية. وهبذه الطريقة نستطيع أن نكون سلسلة من الظواىر الشعورية شع
تكون مكملة للعمليات العقلية الالشعورية، وتتوقف الصحة النسبية ؽبذا 
العلم العقلي الذي نضعو على ما يف االستدالالت من قوة اإلقناع، وكل 
من يتعمق يف ىذا اؼبوضوع هبد أن طريقتنا تستطيع أن تصمد أمام أي 

 د. نق

اسًتعى انتباىنا أثناء حبثنا وجود بعض اغباالت اػباصة اليت ظبيناىا 
يف حاجة إذل وصف الشعور؛ فهو نفس الشعور  الكيفيات العقلية. ولسنا

الذي يقول بو الفالسفة والرأي العام. وكل شيء عقلي فيما عدا ذلك فهو 
يف رأينا اػباص ال شعوري، ولكن سرعان ما أدى بنا البحث إذل القول 
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بوجود تقسيم مهم يف الالشعور. فقد وجدان أن بعض العمليات تصبح 
ذلك ال شعورية، ولكنها تستطيع أن تصبح شعورية بسهولة، مث تصبح بعد 

شعورية مرة أخرى بدون مشقة، أي يبكن استعادهتا وتذكرىا كما يقول 
الناس. وىذا هبعلنا ندرك أن الشعور إمبا ىو على العموم حالة كثَتة 
التقلب سريعة الزوال. فما ىو شعوري يكون شعور،ًا للحظة قصَتة فقط، 

التناقض يكون ظاىر،ا فقط. ويفسر ذلك فإذا دل يؤيد إدراكنا ذلك فإن 
ابن منبهات اإلدراك يبكن أن تستمر لفًتة من الوقت، حبيث يبكن أثناء 
استمرارىا أن يتكرر إدراكها. ويبكن أن كبيط ابؼبوضوع كلو إحاطة واضحة 
إذا نظران إذل إدراكنا الشعوري للعمليات العقلية. حقًا إن ىذه العمليات 

ة من الزمن، ولكنها قد سبر أيضًا بسرعة كلمح العقلية قد تستمر فًت 
البصر، ومن اؼبستحسن أن نصف كل شيء ال شعوري يبكن أن ينتقل 
بسهولة على ىذا النحو من حالة الالشعور إذل حالة الشعور أبنو )قادر 

. وقد علمتنا التجربة (2)على دخول دائرة الشعور( أو أبنو )قبل الشعور(
حىت ولو كانت كثَتة التعقيد  –على اإلطالق  أن صبيع العمليات العقلية

تستطيع يف بعض اغباالت أن تبقى قبل الشعور، مع أهنا يف العادة  –
رباول دائمًا أن تنفذ اذل الشعور. وتوجد ىناك بعض العمليات العقلية 
األخرى أو بعض اؼبادة العقلية اليت ليس من السهل عليها الوصول إذل 

أن نستنتجها ونكتشفها ونقوم بًتصبتها إذل الشعور، ولكن هبب علينا 
صيغة شعورية ابلطريقة اليت سبق أن شرحناىا، وىذه اؼبادة ىي اليت نطلق 

 عليها فقط اسم الالشعور. 
                                                 

(2) Preconscious  
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وىكذا جعلنا للعمليات العقلية ثالث كيفيات: فهي إما أن تكون 
ذه شعورية أو قبل الشعور أو ال شعورية. وليس تقسيم اؼبادة العقلية إذل ى

األنواع الثالثة اليت تتصف هبذه الكيفيات تقسيمًا اتمًا أو هنائياً، فما ىو 
قبل الشعور يبكن أن يصبح شعور،ًا كما رأينا بدون أي تدخل من انحيتنا. 
وما ىو ال شعوري يبكن دبجهودان أن يصبح شعور،اً، مع أننا قد نشعر 

 شديدة.  (2)أثناء ذلك أبننا نتغلب على مقاومة

نقوم دبحاولة من ىذا النوع على أحد األشخاص فال ينبغي  وعندما
أي   –أن ننسى أن ما نقوم بو من ملء الثغرات يف إدراكاتو دبادة شعورية 

ال يعٍت أننا قد قبحنا يف جعل اؼبادة الالشعورية  –إعادة بناء حياتو العقلية 
أن  اليت نتناوؽبا شعورية، بل إن كل ما نستطيع أن نؤكده حىت اآلن ىو

اؼبادة العقلية اؼبوجودة يف عقل الشخص يف صيغتُت: فأواًل يف الصيغة 
الشعورية اليت أنشأانىا وقدمناىا لو اآلن. واثنيًا يف صيغتها الالشعورية 
األصلية.. وكبن ننجح عادة ابجملهودات اؼبتواصلة يف جعل ىذه اؼبادة 

تبعًا لذلك..  الالشعورية شعورية أيضاً، فتنطبق الصيغتان يف عقل الشخص
وىبتلف مقدار اجملهود الالزم لذلك تبعًا الختالف اغباالت الفردية. وعلى 
أساس مقدار ىذا اجملهود نقدر مقدار اؼبقاومة القائمة ضد جعل اؼبادة 

نتيجة  -الالشعورية شعورية؛ فمثال.. إن ما وبدث أثناء العالج ابلتحليل 
من تلقاء نفسو. فاؼبادة اليت  يبكن أن وبدث أيضاً  -ؼبا نقوم بو من ؾبهود 

ىي يف العادة ال شعورية، وىذا أمر يقع كثَتًا يف حاالت األمراض 

                                                 
(2) Resistance  
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 . (2)الذىانية

ويبكن أن نستنتج من ذلك أن وجود بعض اؼبقاومات الداخلية 
اؼبعينة شرط ضروري للصحة العقلية. ووبدث عادة أثناء النوم أن تضعف 

ع اؼبادة الالشعورية تطلب االنطالق. اؼبقاومة اليت من ىذا القبيل فتندف
 -من جهة أخرى  -وىذا شرط ضروري لتكوين األحالم. ومن اؼبمكن 

أن تصبح اؼبادة اؼبوجودة قبل الشعور بعيدة اؼبنال مؤقتًا، فال تدع اؼبقاومة 
سبيال للوصول إليها، كما وبدث مثاًل يف حاالت النسيان الطارئ. ومن 

د الفكرة اؼبوجودة قبل الشعور إذل الالشعور اؼبمكن أن وبدث فعاًل أن تر 
 بصفة مؤقتة، كما يبدو ذلك ضرور،اً يف حالة الفكاىات.

وسنرى فيما بعد أن مثل ىذا االرتداد للمادة وللعمليات اؼبوجودة 
قبل الشعور إذل الالشعور إمبا يلعب دورا مهمًا يف نشوء االضطراابت 

ث للظواىر العقلية كما وضعناىا العصابية، ويظهر أن نظرية الكيفيات الثال
يف ىذه الصورة العامة اؼببسطة قد كانت سببًا يف بلبلة الفكر بصورة ال 
هناية ؽبا بداًل من أن تكون عواًن على الوضوح والفهم، ولكن ال ينبغي أن 
ننسى أهنا ليست يف اغبقيقة نظرية على اإلطالق، ولكنها ؿباولة أوذل 

، وللتعبَت عن ىذه اغبقائق تعبَتًا دقيقًا بدون لوصف اغبقائق اليت نشاىدىا
ؿباولة تفسَتىا، ولعل التعقيدات اليت تثَتىا ىذه النظرية قد توضح للناس 
الصعوابت غَت االعتيادية اليت تعًتض حبثنا، ومن احملتمل جدًا أننا سوف 
نتعلم الشيء الكثَت عن ىذا اؼبوضوع لو أننا تتبعنا العالقات بُت 

                                                 
(2)  Psychotic states  
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عقلية وبُت األقسام أو القوى اليت افًتضنا وجودىا يف اعبهاز الكيفيات ال
 العقلي، ابلرغم من أن ىذه العالقات ليست ابألمر البسيط. 

ابإلحساسات اليت تصل  -فوق كل شيء  -يرتبط الشعور ابألشياء 
إذل أعضاء اغبس من العادل اػبارجي؛ فالشعور إذن من وجهة النظر 

يف القشرة اػبارجية من األان. حقًا إننا نتلقى ظاىرة تقع  (2)الطوبوغرافية
 (0)أيضًا إدراكات شعورية من داخل البدن وىي اإلحساسات الوجدانية

اليت سبارس يف حياتنا العقلية سلطة أشد صرامة من سلطة اإلدراكات 
اػبارجية. وفضال عن ذلك فإن أعضاء اغبس نفسها تقوم يف بعض 

جدانية، أعٍت إحساسات األدل، الظروف إبرسال بعض اإلحساسات الو 
وذلك ابإلضافة إذل اإلحساسات اػباصة هبا. ودبا أن ىذه اإلحساسات 
الوجدانية )كما نسميها يف مقابل اإلدراكات اغبسية الشعورية( تنبعث 
أيضًا من األعضاء اػبارجية، ودبا أننا نعترب صبيع ىذه األعضاء فبتدة 

ؼبمكن أن كبتفظ ابلرأي الذي ومتشعبة عن القشرة، فإنو ال يزال من ا
. وكبتاج فقط أن نقول على سبيل التمييز أنو (1)أبديناه يف أول ىذه الفقرة

فيما يتعلق ابألعضاء اػبارجية لإلحساسات الوجدانية فإن اعبسم ذاتو 

                                                 
(2) Topographical  الطوبوغرافياtopogtaphy   ىي الوصف التفصيلي لألماكن واؼبواضع، والكالم

 عن الشعور من وجهة النظر الطوبوغرافية يعٍت الكالم عنو من حيث ربديد موضعو أو مركزه )اؼبًتجم(. 
(0) Feelings  
وىو الرأي القائل أبن الشعور ابألشياء إمبا يرتبط فوق كل شيء ابإلحساسات اليت تصل إذل أعضاء  (1)

 اغبس من العادل اػبارجي )اؼبًتجم( 
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 . (2)خأخذ ؿبل العادل اػبارجي

تقع العمليات الشعورية على سطح األان، وكل شيء آخر يف األان ال 
. ىذه ىي حقيقة اغبالة كما يبكن أن نصورىا يف أبسط صورة، وقد شعوري

تكون ىذه اغبالة يف الواقع ىي اغبالة السائدة بُت اغبيوان، ولكن اغبالة يف 
اإلنسان تكون أكثر تعقيدًا إذ أنو من اؼبمكن للعمليات الدالية يف األان أن 

اليت ال تعمل تصبح أيضًا شعورية، وينشأ ىذا التعقيد عن وظيفة الكالم 
على اتصال اؼبادة اؼبوجودة يف األان اتصااًل وثيقًا ابآلاثر اليت تتخلف يف 

 . (0)الذاكرة عن اإلدراكات اغبسية البصرية والسمعية على وجو أخص

ويتضح فبا تقدم أن جهاز اإلدراك اغبسي اؼبوجود يف السطح 
الصادرة إليو من  اػبارجي لألان يبكن أن يتأثر إذل حد كبَت جدًا ابلتنبيهات

الداخل أيضاً؛ وأن الظواىر الداخلية مثل تداعي األفكار والعمليات 
العقلية يبكن أن تصبح شعورية، وأنو من الضروري أن يكون ىناك جهاز 
للتمييز بُت ما خأيت من اػبارج وبُت ما خأيت من الداخل، وىذا ىو ما يعرف 

                                                 
يريد فرويد أن يقارن بُت مصدر اإلحساسات اػبارجية وبُت مصدر اإلحساسات الوجدانية، وىو يرى أن  (2)

نبهات اػبارجية على أعضاء اغبس. أما اإلحساسات الوجدانية اإلحساسات اػبارجية تنشأ نتيجة أتثَت اؼب
فتنشأ نتيجة أتثَت اؼبنبهات الصادرة من اعبسم نفسو دبا فيها اؼبنبهات والدوافع الالشعورية. وىذا ىو معٌت 

 قولو أنو فيما يتعلق ابألعضاء اػبارجية لإلحساسات الوجدانية فإن اعبسم..... )اؼبًتجم(.  
كالم هبذه العملية عن طريق تداعي اؼبعاين. وتستطيع اؼبادة الالشعورية أن تنفذ إذل الشعور إذا يقوم ال - (0)

اتصلت هبا بعض اآلاثر اؼبوجودة يف الذاكرة وعلى األخص اآلاثر اللفظية )أو السمعية( واآلاثر البصرية. 
غرائز(، وىو الكتاب الذي ترصبناه ربت عنوان )الذات وال  the ego and the idانظر كتاب فرويد 

 10- 12، ص 2732الثاين من سلسلة )مكتبة العالج النفساين(، الناشر مكتبة النهضة اؼبصرية، 
 )اؼبًتجم(.
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ىذه اؼبعادلة )اإلدراك اغبسي = الواقع )أي العادل  . إن(2))ابختبار الواقع(
اػبارجي(..( دل تعد بعد صحيحة. وتسمى األخطاء اليت يبكن أن تقع 

 . (0)بسهولة واليت تقع عادة يف األحالم )ابؽبلوسة(

واعبزء الداخلي من األان الذي يشتمل خاصة على العمليات العقلية 
ية لألان ىبتص هبا وحده، وليس إمبا يتصف بكونو قبل الشعور، وىذه خاص

من الصحيح القول أبن من الشروط الضرورية غبالة قبل الشعور وجود 
صلة آباثر الكالم يف الذاكرة، بل على العكس، إن حالة قبل الشعور ال 
تتوقف على أي شرط من ىذا القبيل، ابلرغم من أن وجود الكالم يعترب 

وابلرغم من أن وجود الكالم  دليال واضحًا على أي شرط من ىذا القبيل،
يعترب دلياًل واضحًا على حالة قبل الشعور للعمليات العقلية، فحالة قبل 
الشعور اليت تتميز من جهة أبهنا سهلة االنتقال إذل الشعور، ومن جهة 
أخرى أبهنا متصلة ابلذكر،ات اللفظية ىي مع ذلك حالة غريبة ال تتحدد 

لدليل على ذلك وجود أقسام كبَتة من طبيعتها هباتُت اػباصتُت فقط. وا
األان ومن األان األعلى على األخص ال يبكننا أن ننكر أهنا قبل الشعور، 
ولكنها مع ذلك تظل يف أغلب الوقت ال شعورية ابؼبعٌت الظاىري ؽبذه 
الكلمة، ولسنا نعرف ؼباذا وبدث ذلك، وسنحاول فيما بعد أن نعاجل 

 شعور. مشكلة الطبيعة اغبقيقية لقبل ال

والالشعور ىو الكيفية الوحيدة اليت تسود يف اؽبو، ويسود بُت اؽبو 

                                                 
(2) -   reality testing 
(0) Hallucinations   . 
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والالشعور أشد وثوقاً، وإذا أعدان النظر يف اتريخ نشوء الفرد وجهازه 
دل  -ابلطبع  -النفسي الستطعنا أن مبيز شيئًا مهمًا يف اؽبو، ففي األصل 

ت التأثَت اؼبتواصل يكن ىناك شيء غَت اؽبو، مث أخذ األان ينشأ عن اؽبو رب
من العادل اػبارجي. ويف أثناء ىذا النشوء البطيء ربول جزء معُت من اؼبادة 
اؼبوجودة يف اؽبو إذل حالة قبل الشعور، مث انضم إذل األان. أما اعبزء اآلخر 
من اؼبادة فبقي يف اؽبو بدون تغيَت، وىو يكون نواة اؽبو اليت يصعب النفاذ 

لنشوء أسقط األان الناشئ الضعيف جزًءا من اؼبادة إليها. ويف أثناء ذلك ا
اليت اكتسبها من قبل، ودفعها إذل حالة الالشعور، وأخذ يفعل نفس 
الشيء ابلنسبة إذل كثَت من اإلحساسات اعبديدة اليت كان يبكن أن يبقيها 
يف نفسو، ولذلك أقصيت تلك اؼبادة وىذه اإلحساسات عن األان فلم 

إال يف اؽبو فقط. ويسمى ذلك اعبزء من اؽبو  تستطع أن تًتك آاثراً 
)ابؼبكبوت( ابلنسبة إذل العامل اؼبهم يف تكوينو. وقد ال نستطيع دائمًا أن 
مبيز سبييزًا دقيقًا بُت ىذين النوعُت من اؼبادة اؼبوجودة يف اؽبو، على أن 
ذلك ليس ابألمر اؼبهم. ونبا يطابقان على وجو التقريب التمييز الذي 

  ما ىو موجود أصاًل وبُت ما ىو مكتسب أثناء نشوء األان. هبري بُت

وبعد ان استقر رأينا اآلن على التقسيم الطوبوغرايف للجهاز العقلي 
وىو ما يقابل التمييز يف الكيفية العقلية بُت قبل الشعور  ،إذل األان واؽبو

ة على والالشعور، وبعد أن اتفقنا على أن الكيفية العقلية إمبا ىي فقط دالل
وجود التقسيم وليست تكون جوىره، فإننا قبد أنفسنا أمام مشكلة 
جديدة. ما ىي الطبيعة اغبقيقية لكيفية الالشعور وىي اغبالة السائدة يف 
اؽبو؟ وما ىي الطبيعة اغبقيقية لكيفية قبل الشعور وىي اغبالة السائدة يف 
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 األان؟ وما ىو الفرق بينهما؟. 

نعرف شيئاً، بل كبن يف جهالة مظلمة يندر أن أما عن ىذا األمر فلسنا 
ينفذ إليها بصيص من الضوء، وذلك ألننا قد اقًتبنا ىنا من سر اغبياة 
العقلية الذي ال يزال يف طيات الغيب. وكبن نفًتض، كما علمتنا العلوم 
الطبيعية األخرى أن نتوقع، وجود نوع من الطاقة يف اغبياة العقلية. ولكن 

انت سبكننا من اغبصول على معرفة دقيقة هبذه الطاقة عن ليست لدينا بيا
طريق اؼبماثلة ابلصور األخرى للطاقة. وكبن نعرف أن للطاقة العصبية أو 
النفسية نوعُت: نوع يتحرك حبرية مطلقة، والثاين على العكس مقيد. وكبن 

للمادة العقلية، وعن الشحنات النفسية  (2)نتكلم عن الشحنات النفسية
. وقد قبرؤ فنفًتض أن الشحنة النفسية القوية تقوم بتأليف عدة (0)القوية

عمليات ـبتلفة بعضها إذل بعض. ويف أثناء ىذا التأليف تتحول الطاقة 
اؼبطلقة إذل طاقة مقيدة. ولسنا نستطيع أن نذىب إذل أبعد من ذلك. ومع 
ذلك فنحن نتمسك هبذا الرأي بشدة وىو أن التمييز بُت حالة الالشعور 
وحالة قبل الشعور إمبا يعتمد أيضًا على عالقات ديناميكية من نفس ىذا 

وىذا يفسر كيف كان من اؼبمكن أن تنتقل إحدى ىاتُت اغبالتُت إذل  (1)النوع
 األخرى سواء مت ذلك من تلقاء نفسو أم مت دبساعدتنا. 

وتوجد ىناك وراء كل ىذه الشكوك حقيقة جديدة يرجع الفضل يف 
                                                 

(2)  Cathexes  
(0)  Hypercathexes  
يفسر فرويد الفرق بُت حالة الالشعور وبُت حالة قبل الشعور على أساس الفرق بُت الطاقة العقلية اؼبطلقة والطاقة  (1)

العقلية اؼبقيدة وىو يرى أن الطاقة العقلية يف اؽبو )الالشعور( مطلقة، أما يف األان )الشعور وقبل الشعور( فمقيدة 
 )اؼبًتجم( . 
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أحباث التحليل النفساين؛ فقد علمتنا التجارب أن العمليات اكتشافها إذل 
اؼبوجودة يف الالشعور أو اؽبو إمبا تتبع قوانُت زبالف تلك القوانُت اؼبوجودة 
يف منطقة قبل الشعور من األان. وكبن نسمي تلك القوانُت يف صبلتها 

ألمور فيما اليت تنظم ا (0)يف مقابل )العملية الثانوية( (2))ابلعملية األولية(
 قبل الشعور أو يف األان.

وىكذا يتضح أخَتًا أن دراسة الكيفيات العقلية دل تكن بدون فائدة 
 يف النهاية. 

  

                                                 
(2) Primary process  قوانُت اؼبنطق ال وجود ؽبا يف الالشعور؛ ففي الالشعور ذبتمع اؼبتناقضات  إن

دون حرج، وتستخدم األضداد كأهنا مًتادفات. ويعترب )التكثيف( )أي تكوين وحدات من عناصر ال يبكن 
ية اجتماعها معا( و )اإلبدال( )وىو تبديل شيء بشيء آخر( من أىم القوانُت اليت زبضع ؽبا العمليات العقل

 55 – 53الالشعورية. ويسمى فرويد ىذه القوانُت السائدة يف الالشعور ابلعملية األولية. انظر ص 
 )اؼبًتجم( 

(0) Secondary process   وىي القوانُت اؼبنطقية اليت زبضع ؽبا العمليات العقلية اؼبوجودة يف الشعور
 وقبل الشعر )اؼبًتجم(. 
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 الفصل اخلامض

 تفصري األحالو كنثال

لن نستفيد كثَتًا من حبث اغباالت العادية اؼبتزنة اليت يكون فيها 
ابلشاحنات النفسية األان قد حصن نفسو ضد اؽبو ابؼبقاومات )أو 

( وظل ؿبتفظًا بكيانو، واليت يكون األان األعلى فيها غَت متميز (2)اؼبضادة
عن األان ألهنما يعمالن معًا يف وفاق. واغباالت الوحيدة اليت يبكن أن 
تفيدان ىي حاالت الصراع والثورة اليت يتاح فيها للمادة اؼبوجودة يف 

وبصن الالشعور فرصة لكي تشق طريقها إذل األان وإذل الشعور، واليت فيها 
األان نفسو من جديد ضد ىذا اؽبجوم؛ فتحت ىذه الظروف وحدىا يبكننا 
أن نقوم دبالحظات من شأهنا أن تؤيد أو تصحح ما سبق أن أبدينا من 
آراء عن ىذين القسمُت من اعبهاز النفسي. والنوم حالة من ىذا النوع 

يف ابلضبط. وعلى ذلك فإن نشاطنا الذي وبدث أثناء النوم والذي ندركو 
صورة أحالم إمبا ىو أحسن موضوع لدراستنا، وكبن هبذه الدراسة أيضًا إمبا 
نتجنب النقد اؼبعروف الذي يزعم أننا نؤسس نظر،اتنا عن حياة العقل 
السوية على أساس اكتشافاتنا اؼبستمدة من دراستنا للحاالت اؼبرضية، 

كانت وذلك ألن األحالم أمور مألوفة يف حياة الناس األسو،اء مهما  

                                                 
(2) Anti – cathexes  ية اؼبضادة ىي الشحنة النفسية اليت كانت متعلقة بدافع معُت مث والشحنة النفس

انتقلت إذل دافع مضاد. فالشحنة النفسية اؼبتعلقة بدافع العداء كبو األب مثال قد تنتقل إذل الدافع اؼبضاد 
 وىب حب األب، وانتقال النفس للتخلص من الدافع األول الذي يثَت القلق )اؼبًتجم(. 
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 خصائصها ـبتلفة عن النشاط الذي يصدر عنا أثناء اليقظة. 

واألحالم كما يعرف كل إنسان قد تكون مشوشة غَت مفهومة وال 
معٌت ؽبا إطالقاً، وقد يكون مضموهنا مناقضًا للواقع الذي نعرفو، وقد 
نتصرف فيها كما يتصرف اجملانُت، وذلك ألننا نقوم يف اغبلم خبلع صفة 

واقعية على مادة أحالمنا. ونستطيع أن نفهم )أو نفسر( األحالم اغبقيقة ال
إذا فرضنا أن اغبلم الذي نتذكره بعد اليقظة ليس ىو عملية اغبلم 
اغبقيقية، ولكنو فقط ستار زبتفي وراءه تلك العملية. وكبن مبيز ىنا بُت 

. وتعرف العملية اليت (2)مادة اغبلم الظاىرة، وبُت أفكار اغبلم الكامنة
وتعطينا  (0)زبرج مادة اغبلم الظاىرة من أفكار اغبلم الكامنة بعمل اغبلم

دراسة عمل اغبلم مثاًل رائعًا للطريقة اليت هبا تندفع اؼبادة الالشعورية من 
اؽبو )سواء كانت ىذه اؼبادة يف األصل ال شعورية أو أصبحت ال شعورية 

بفعل األان تلك ابلكبت( كبو األان وتصبح قبل الشعور، مث ربدث فيها 
وعلى ىذا األساس يبكن تفسَت  (1)التعديالت اليت نسميها )ربريف اغبلم(

صبيع التفاصيل اليت تظهر يف األحالم. ومن األفضل أن نبدأ فنشَت إذل أن 
تكوين األحالم يبكن أن وبدث بطريقتُت ـبتلفتُت. فإما أن أحد الدوافع 

لرغبات الالشعورية( ذبد قوة  الغريزية اليت تكون عادة مقموعة )أي إحدى ا
كافية أثناء النوم ذبعلها تؤثر يف األان؛ وإما من جهة أخرى أن رغبة متخلفة 

                                                 
كامنة ىي اؼبادة الالشعورية اليت وجدت يف النوم فرصة للوصول إذل الشعور، ومادة اغبلم مادة اغبلم ال (2)

الظاىرة ىي ما يقوم بو األان من التحري والتغيَت والتبديل يف اؼبادة الالشعورية بقصد وقاية النفس فبا تثَته 
 ىذه اؼبادة من قلق وأدل )اؼبًتجم(. 

 Dream – work  
(0)

 
(1) Dream – distortion  
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أي سلسلة من األفكار اؼبوجودة قبل الشعور بكل ما  –من حياة اليقظة 
تلقى تدعيمًا أثناء النوم من أحد العناصر  –تتضمنو الدوافع اؼبتصارعة 
األحالم قد تنشأ إما من اؽبو، وإما من األان.  الالشعورية. وابالختصار فإن

وعملية تكوين اغبلم واحدة يف كلتا اغبالتُت. وكذلك الشروط الديناميكية 
الضرورية لتكوين اغبلم، وقدم األان دلياًل على أنو نشأ يف األصل عن اؽبو 
دبا يقوم لو أحياان من التخلي عن وظائفو والرجوع إذل إحدى حاالتو 

ىو يفعل ذلك أبن يقوم يف الوقت اؼبناسب بقطع عالقاتو مع السابقة، و 
 العادل اػبارجي وبسحب شحناتو النفسية من أعضاء اغبس.

ولدينا من اؼبربرات ما يدعوان إذل القول أبنو تنشأ أثناء الوالدة غريزة 
يكون ىدفها العودة إذل حياة الرحم اليت تركناىا، أي غريزة النوم فالنوم 

دة من ىذا القبيل إذل الرحم. وأما كان األان يف حالة من العبارة عن عو 
اليقظة ىو الذي يسيطر على قوة اغبركة، فإن ىذه الوظيفية تتعطل أثناء 
النوم، ومن مث تالشي جزء كبَت منو من أنواع الكف الذي يفرض على اؽبو 
أو الالشعور. وسحب الشحنات النفسية اليت تقوم بوظيفة اؼبقاومة أو 

يسمح للهو بشيء من اغبرية اليت تبدو اآلن غَت ضارة. وىناك  إضعافها
أدلة كثَتة مقنعة على الدور الذي يتبعو اؽبو الالشعوري يف تكوين األحالم 

 سنذكرىا فيما يلي: 

  أن عدد الذكر،ات اليت تظهر أثناء اغبلم يفوق كثَتاً عدد الذكر،ات اليت
ن الشخص فد نسيها وال تظهر أثناء اليقظة، فاألحالم تعيد ذكر،ات كا

 يستطيع أن يتذكرىا أثناء اليقظة. 
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  تستخدم األحالم رموزا لفظية بصورة ال حد ؽبا، ويكون معٌت ىذه
الرموز يف معظم األوقات غَت معروف للحادل، غَت أننا نستطيع دبا لنا 
من خربة أن نعرف معناىا. ومن احملتمل أهنا تنشأ من اؼبراحل األوذل 

  (2)لنشوء الكالم

  غالبًا ما تستعيد الذاكرة أثناء األحالم ذكر،ات من أ،ام الطفولة األوذل
للشخص اغبادل نستطيع منو أن نؤكد يف يقُت أهنا ليست فقط منسية، 
بل أهنا قد أصبحت ال شعورية نتيجة ؼبا عانت من كبت. وىذا يفسر 

ا اليت تقدمها لنا األحالم عندم –اليت ال غٌت عنها عادة  –لنا اؼبعونة 
كباول أثناء عالج األمراض العصابية ابلتحليل أن نعيد بناء اغبياة 

 األوذل للحادل. 

  وفيما عدا ذلك فإن األحالم تظهر مادة ال يبكن أن تكون قد أتت من
حياة شباب اغبادل، وال من طفولتو اؼبنسية. وكبن مضطرون إذل اعتبار 

                                                 
يشَت فرويد ىنا اذل مشكلة ىامة ربتاج يف الواقع اذل كثَت من البحث والدراسة ؼبا ؽبا من األنبية يف  (2)

توضيح كثَت من الغموض الذي وبيط ابألحالم وخباصة فيما يتعلق بتفسَت رموز األحالم، فنحن نعلم أن 
للغة. ويف ىذه الفًتة األوذل من حياة الطفل تكون الطفل يعيش فًتة من الزمن يف بدء حياتو قبل أن يتعلم ا

رغباتو وانفعاالتو ومشاعره وآالمو غامضة مبهمة وغَت مصحوبة أبلفاظ مفهومة ؿبددة. ومن اؼبمكن يف ىذه 
الفًتة أن يرتبط كثَت من ىذه اغباالت النفسية ارتباطا شرطيا بكثَت من األشياء واألشخاص وبُت حاالتو 

أخرى فإن الطفل حينما يبدأ يتعلم اللغة يكون مياال دائما إذل التعميم؛ فإن كلمة )األم( النفسية، ومن جهة 
مثال ال تعٍت عنده أمو اليت تعٌت بو فقط، بل قد تعٍت أيضًا صبيع السيدات. وكذلك كلمة )القطة( مثاًل قد 

فل من قطة خوفًا شديدًا، تعٍت عده صبيع اغبيواانت ذات الفراء كبالطو الفرو مثاًل فإذا حدث أن خاف الط
فإن مشاعر اػبوف ترتبط ارتباطا شرطيًا ابلقطة وجبميع اغبيواانت واألشياء األخرى اليت تشبهها بناء على 
مبدأ التعميم الذي شرحناه.. وبذلك فإنو من اؼبمكن أن تصبح صبيع ىذه اغبيواانت واألشياء رموزًا ؼبشاعر 

 اػبوف. )اؼبًتجم(. 
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فل معو إذل ىذا ىذه اؼبادة جزًءا من اؼبَتاث الفطري الذي وبضره الط
العادل نتيجة ػبربات أسالفو، وذلك قبل أن ربدث لو أية خربة خاصة. 
وقبد يف أساطَت الناس القديبة، ويف التقاليد الباقية عناصر سباثل ىذه 
اؼبادة اؼبتعلقة بنشوء اعبنس. وىكذا نرى أن األحالم سبدان دبصدر 

 لتاريخ اإلنسان القدًن ال هبب التقليل من شأنو. 

رجع األنبية الكبَتة اليت لألحالم يف مدان ابؼبعلومات إذل ىذه وت
اغبقيقة وىي أن اؼبادة الالشعورية ربمل معها طرقها اػباصة يف العمل 
حينما تشق طريقها إذل األان، وبعبارة أخرى فإن األفكار اؼبوجودة قبل 

ناء عمل الشعور اليت ذبد فيها اؼبادة الالشعورية ؾباال للظهور إمبا تعترب أث
اغبلم كأمبا ىي أجزاء ال شعورية من اؽبو. وفيما يتعلق ابلطريقة األخرى 
اليت تتكون هبا األحالم فهي تتلخص يف ارتداد األفكار اؼبوجودة قبل 
الشعور اليت تتدعم بدافع غريزي ال شعوري إذل حالة الالشعور. وهبذه 

مليات الطريقة وحدىا نستطيع أن نكتشف القوانُت اليت تسود الع
الالشعورية، وأن نعرف النواحي اليت زبتلف فيها ىذه القوانُت عن القوانُت 

 اؼبألوفة يف التفكَت أثناء اليقظة.

وعلى ذلك فعمل اغبلم ىو يف جوىره صياغة للعمليات الفكرية 
اؼبوجودة قبل الشعور صياغة ال شعورية، ولنأخذ مثال مشاهبا من التاريخ؛ 

الدول اؼبهزومة تبعًا للقانون الذي ذبده سائداً  فالدول اؼبنتصرة ال ربكم
فيها، بل ربكمها تبعًا لقانوهنا اػباص. ولكن ليس من اؼبمكن أن ننكر أن 
اغبلم حل وسط؛ فمنظمة األان دل تتعطل بعد تعطيال اتماً. ويظهر نفوذىا يف 
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التحريف الذي تدخلو على اؼبادة الالشعورية، ويف ؿباولتها الفاشلة يف 
األحيان إلعطاء النتيجة النهائية للحلم شكاًل يكون مقبواًل من األان معظم 

)وذلك إبضافة بعض التفصيالت الثانوية أو التحسينات الثانوية( ويبكن 
أن يبثل ذلك يف اؼبثال الذي ذكرانه بعالمات اؼبقاومة اؼبستمرة للشعب 

 اؼبهزوم. 

سة األحالم وقوانُت العمليات الالشعورية اليت نصل إليها من درا
على جانب عظيم من األنبية، وىي تكفي لتفسَت أعظم جزء فبا يبدو لنا 
شيئًا غريبًا يف األحالم؛ فهناك فوق كل شيء نزعة شديدة كبو 

وىو عبارة عن ميل كبو تكوين وحدات جديدة من عناصر  (2))التكثيف(
عن ىي ابلضرورة منفصلة بعضها عن بعض يف أفكاران أثناء اليقظة. وينتج 

ذلك أنو غالبًا ما يركز عنصر واحد يف اغبلم الظاىر لعدد كبَت من أفكار 
اغبلم الكامنة كأمبا ىو إشارة مركبة تشَت إليها صبيعاً، وعلى العموم فإن 

 حجم اغبلم الظاىر صغَت جداً ابلنسبة إذل ثروة اؼبادة اليت نشأ عنها.

وىناك خاصية أخرى للحلم غَت منفصلة سبامًا عن اػباصية اليت سبق 
ذكرىا، وىي السهولة اليت هبا تنتقل الطاقات العقلية )أو الشحنات 
النفسية( من عنصر إذل عنصر آخر، حىت أنو غالبًا ما وبدث أن أحد 
العناصر اليت دل تكن ؽبا أنبية يف أفكار اغبلم قد يصبح أوضح عناصر 

ظاىر وأكثرىا أنبية. وابلعكس فإن العناصر اؼبهمة يف أفكار اغبلم اغبلم ال
قد تظهر فقط يف اغبلم الظاىر يف صورة تلميحات طفيفة جدًا، وفضال 

                                                 
(2) Condensation  
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عن ذلك فإنو إذا وجدت أىم النقط اؼبشًتكة بُت عنصرين فإن ذلك 
 يكفي لكي يقوم اغبلم إببدال الواحد منهما ابآلخر ألي غرض ما. 

نتصور كيف يبكن أن تزداد صعوبة تفسَت اغبلم ومن السهل أن 
وتوضيح العالقات بُت اغبلم الظاىر وبُت أفكار اغبلم الكامنة بفضل ىاتُت 
العمليتُت: )التكثيف( و)اإلبدال(. وتستنتج نظريتنا من وجود ىاتُت 
النزعتُت كبو التكثيف واإلبدال أن الطاقة توجد يف اؽبو الالشعوري يف حالة 

وأن اؽبو يهتم اىتمامًا فائقًا ابقتناص الفرص اليت تسنح لو  حركة مطلقة،
وتستخدم نظريتنا ىاتُت اػباصتُت يف تعريف  (2)إلطالق كميات من طاقتو

 خصائص العملية األولية اليت نسبناىا إذل اؽبو.  

ولقد تعلمنا من دراسة اغبلم، الشيء الكثَت عن اػبصائص األخرى 
يت ربدث يف الالشعور، ولكننا نستطيع فقط أن الغريبة واؼبهمة للعمليات ال

نذكر اآلن شيئاً قلياًل عنها. إن قوانُت اؼبنطق ال نفوذ ؽبا يف الالشعور الذي 
يبكن أن يسمى دبملكة  األمور غَت اؼبنطقية؛ فالدوافع ذات األىداف 
اؼبتناقضة قد تعيش جنبًا إذل جنب يف الالشعور بدون أن تكون ىناك 

ينها. وقد ال يكون لتجاورىا أي أتثَت عليها. أو إذا كان حاجة للتوفيق ب
لذلك أي أتثَت فقد ال يصدر قرار يف ىذا األمر، بل ينشأ حل وسط ال 
يكون لو معٌت، إذ يتضمن عناصر يبتنع  اجتماعها معًا يف وقت واحد، 
وكذلك فليس يف الالشعور فصل بُت األضداد، بل إهنا تعامل فيو كأهنا 

ذلك فأي عنصر يف اغبلم الظاىر قد يعٍت أيضًا ضده وقد مًتادفات. ول
                                                 

)مثال ذلك الضابط الصغَت الذي يتقبل التوبيخ من رئيسو يف ىدوء مث يصب جام غضبو على أول  (2)
 جندي بسيط يصادف أن يقابلو( 
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وجد بعض علماء اللغة أن نفس ىذه الظاىرة موجودة يف اللغات القديبة، 
ظالم(، و)مرتفع  –ضعيف(، و)ضوء  –فوجدوا أن االضداد مثل )قوي 

منخفض( كان يعرب عنها يف أول األمر بكلمات واحدة، مث نشأت بعد  –
 كلمتان ـبتلفتان لتميز بُت اؼبعنيُت، وال تزال توجد ذلك من الكلمة األوذل

حىت اآلن بقا،ا من ىذه الكلمات األوذل ذات اؼبعنيُت قبدىا يف الالتينية 
(  altusاليت تقدمت تقدمًا كبَتاً. ومن أمثلة ذلك ىااتن الكلمتان )

 ومعناىا )مقدس(، و)ملعون(..   saeerومعناىا )مرتفع( و)عميق(، و 

عقد وتشعب العالقات بُت اغبلم الظاىر وبُت اؼبدة الكامنة ونظرًا لت
وراءه، فمن الطبيعي أن ىبطر للبعض أن يسأل: كيف كان من اؼبمكن أن 
نستنج أحدنبا من اآلخر؟  وىل نعتمد يف ذلك على الفروض 
والتخمينات اليت ردبا نستعُت يف تكوينها بًتصبة الرموز اليت وبتويها اغبلم 

مكن أن نقول يف اإلجابة على ىذا السؤال أن اؼبشكلة يف الظاىر؟ من اؼب
معظم اغباالت يبكن أن ربل حال مرضياً. ويتم ذلك فقط ابالستعانة 
بتداعي أفكار صاحب اغبلم نفسو حول عناصر اغبلم الظاىر. وأية وسيلة 
أخرى إمبا تكون ربكمية، وال يبكن أن تؤدي إذل نتيجة معينة، ولكن أفكار 

يبكن أن نسد هبا الفراغ تستطيع أن سبدان حبلقات متوسطة صاحب اغبلم 
اؼبوجود بُت اغبلم الظاىر ومادة اغبلم الكامنة, وأن نستعُت هبا يف الكشف 
عن تلك اؼبادة وتفسَتىا، وليس من اؼبستغرب أن يفشل أحياان ىذا 

(( يف الوصول إذل (2)التفسَت )وىو يسَت يف اذباه مضاد الذباه اغبلم )
                                                 

الالشعورية األصلية إذل مادة  ( يتكون اغبلم يف األصل من مادة ال شعورية أدخل األان عليها كثَتا من التحريف. ورباول عملية التفسَت أن ترجع اؼبادة الظاىرة للحلم2)

 اليت نشأ اغبلم منها، وىذا ىو معٌت قول فرويد أن التفسَت يسَت يف اذباه مضاد الذباه اغبلم )اؼبًتجم( .
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 نتيجة معينة بصفة هنائية. 

هبب علينا أن نعطي تفسَتا ديناميكيا ؽبذه اؼبشكلة وىي: ؼباذا يقوم 
األان النائم بعملية اغبلم؟ وتفسَت ذلك غبسن اغبظ أمر سهل، وىو أن كل 
حلم يف مرحلة التكوين إمبا يقوم ربت أتثَت الالشعور دبطالبة األان إبرضاء 

من اؽبو(، أو غبل صراع، أو إلزالة شك،  غريزة ما )يف حالة صدور اغبلم
أو إلصدار حكم )يف حالة صدور اغبلم من بقا،ا النشاط الذي وبدث قبل 
الشعور أثناء اليقظة(. غَت أن األان النائم شديد الرغبة يف اإلبقاء على 
النوم. وىو يرى يف ىذه اؼبطالبة اليت تنبعث يف اغبلم إقالقا لراحتو فيعمل 

 ا. ووبقق األان ذلك دبا يبدو كأنو موافقة.على التخلص منه

فهو هبيب ىذه اؼبطالبة دبا يعترب يف ىذه الظروف إشباعا بريئا لرغبة 
معينة، وبذلك يتخلص من اؼبطالبة. وعملية اإلبدال ىذه اليت نشبع هبا 
رغبة ما بدال من ربقيق ما يطلبو اؽبو ىي الوظيفة الرئيسية للحلم. ومن 

لك بذكر ثالثة أمثلة بسيطة: حلم عن اعبوع، اؼبستحسن أن نوضح ذ
وحلم عن الرغبة يف الراحة، وحلم عن الرغبة اعبنسية، أما عن اؼبثال األول 
ففي أثناء النوم تتنبو يف الشخص صاحب اغبلم حاجة للطعام، ووبلم 
الشخص أنو يتناول طعاما لذيذا مث يستمر يف نومو، وكان على الشخص 

بُت االستيقاظ وتناول شيء من الطعام أم االستمرار بطبيعة اغبال أن ىبتار 
يف النوم. وىو قد اختار األمر الثاين وأشبع جوعو عن طريق اغبلم بصفة 

 إذا لو استمر جوعو الضطر إذل االستيقاظ على أية حال.  ،مؤقتة

وىذا ىو اؼبثال الثاين: كان من الواجب على النائم أن يستيقظ 
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يف اؼبيعاد احملدد، وؼبا كان الرجل مريضا وال ليذىب إذل عملو ابؼبستشفى 
 يرغب يف االستيقاظ فإنو استمر يف النوم وحلم أنو موجود يف اؼبستشفى..

ويف اؼبثال الثالث تتحرك أثناء النوم رغبة للتمتع هبدف جنسي   
ؿبرم وىو زوجة صديق، فيحلم النائم أنو يقوم بعملية اتصال جنسي، 

لذات، بل مع سيدة أخرى تسمى بنفس ولكن ليس مع ىذه السيدة اب
االسم ولكنو يف الواقع ال يعرفها. وقد يظهر اعًتاضو على ىذه الرغبة 

 .(2)اعبنسية يف صورة أخرى كأن تكون ىذه السيدة بال اسم على اإلطالق

وابلطبع ليس كل حلم سهال يهذا الشكل؛ فغالبا ما يكون من 
إشباع رغبتها، وخاصة يف تلك الصعب اكتشاف القوة الدافعة الالشعورية و 

األحالم اليت تنشأ من بقا،ا اليوم السابق اليت دل يبت فيها بعد، واليت 
يدعمها الالشعور أثناء النوم. ولكن يبكننا أن نفًتض أن تلك القوة 
موجودة دائما. والقول أبن األحالم عبارة عن ربقيق رغبات قول من شأنو 

ن كثَتا من األحالم يتضمن أمورا مؤؼبة أن يثَت الشك بسهولة إذا تذكران أ
يف الواقع، أو أهنا توقظ اغبادل يف حالة قلق نفسي. ىذا فضال عن وجود 
أحالم كثَتة ال تتضح فيها مشاعر معينة. ولكن االعًتاض الذي يقوم على 
أساس أحالم القلق ال يبكن أن يصمد أمام التحليل؛ فال هبب أن ننسى 

وأهنا نوع من  ،واعها إمبا ىي نتيجة صراعأن األحالم على اختالف أن
التوفيق؛ فالشيء الذي يرضي اؽبو الالشعوري قد يكون ؽبذا السبب نفسو 

 سببا لقلق األان. 

                                                 
 . أي تكون سيدة ؾبهولة لديو كلية )اؼبًتجم( (2)
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ووبدث أثناء اغبلم أن ينجح الالشعور يف بعض األحيان يف التعبَت 
عن نفسو، ويف بعض األحيان األخرى قد يقاوم األان ذلك حبماس عظيم، 

القلق ىي يف األغلب تلك األحالم اليت دل تتحور مادهتا ربويرا  وأن أحالم 
كبَتا، فإذا كان الدافع الالشعوري شديدا جدا حبيث ال يستطيع األان 
النائم أن يصده ابلوسائل اليت لديو فإنو يتخلى عن رغبتو يف النوم ويعود 

م عبارة إذل حياة اليقظة. وبناء على صبيع مشاىداتنا يبكننا أن نقول أن اغبل
عن ؿباولة ضباية النوم من اإلزعاج عن طريق إشباع إحدى الرغبات؛ 
فاغبلم إذن ىو حامي النوم، وقد تنجح ىذه احملاولة قباحا كبَتا أو قليال، 
وقد تفشل أيضا. ويف حالة الفشل يستيقظ النائم، ويكون اغبلم نفسو، 

ت على ما يظهر، ىو سبب إيقاظو. وىكذا نرى أن ىناك أيضا حاال
يضطر فيها ذلك اغبارس الليلي اؼبمتاز الذي يتوذل حراسة النوم يف اؼبدينة 

 الصغَتة أن يعلن اػبطر ويوقظ أىل اؼبدينة النائمُت. 

وسنختم ىذه اؼبالحظات برأي من شأنو أن يربر الزمن الطويل الذي 
قضيناه يف موضوع تفسَت األحالم. لقد علمتنا التجربة أن العمليات 

اليت اكتشفناىا من دراستنا لعمل اغبلم واليت مكنتنا من تفسَت  الالشعورية
تكوين األحالم قد ساعدتنا أيضا على فهم تلك األعراض احملَتة اليت 
اسًتعت انتباىنا كبو األمراض العصابية والذىانية، وأن من شأن مثل ىذا 

 االتفاق أن يبعث فينا آماال كبَتة. 
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 الفصل الصادط

 فً التخليل اليفصاىي

اغبلم إذن ذىان لو كل ما للذىان من سخافات وىذ،ان وأوىام. ال 
شك يف أنو ذىان يستمر مدة قصَتة فقط، وىو غَت مضر، بل قد يؤدي 
وظيفة مفيدة تتم برضاء الشخص وتنتهي بعمل يصدر عن إرادتو، ولكن 

نتعلم منو أنو من اؼبمكن حىت ؼبثل ىذا  ابلرغم من ذلك فهو ذىان. وكبن
التغَت الشامل للحياة العقلية أن يزول وأن تعقبو اغبياة السوية. أفنكون 
إذن مفرطُت يف اعبرأة إذا رأينا أنو ال بد أن يكون يف إمكاننا أيضا أن 

 نتحكم يف الذىان اؼبفاجئ اؼبخيف وأن نشفيو؟. 

لقد اكتسبنا كثَتا من اؼبعرفة الالزمة ؼبثل ىذه اؼبهمة، وقد سبق أن 
افًتضنا أن مهمة األان ىي العمل على إرضاء القوى الثالث اليت يعتمد 
عليها وىي: الواقع واؽبو واألان األعلى. كما أنو يقوم يف الوقت نفسو 

لشرط ابحملافظة على نظامو اػباص، وابإلبقاء على استقاللو الذايت. وا
الضروري للحاالت اؼبرضية اليت سبق أن ذكرانىا ىو ضعف األان ضعفا 
نسبيا أو مطلقا حبيث يعوقو ذلك عن القيام بواجباتو. ولعل أشق مهمة 
يتعُت على األان القيام هبا ىي إحباط الدوافع الغريزية اليت تنبعث من اؽبو. 

م بو من وىو يضطر أن يبذل ؽبذا الغرض كثَتا من الطاقة فيما يقو 
اؼبقاومة. وقد تصبح مطالب األان األعلى أيضا شديدة جدا وقاسية جدا 
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إذل درجة يعجز معها األان عن القيام بواجباتو األخرى. وإان نعتقد أنو غالبا 
الذي ينشب يف ىذه اغبالة أن يتفق (2)ما وبدث أثناء الصراع االقتصادي 

ولكي يعيد األان حالتو  اؽبو واألان األعلى ضد األان اؼبغلوب على أمره.
الطبيعية فإنو يتشبث ابلواقع. ولكن إذا كان اؽبو واألان األعلى شديدي 
الوطأة فقد ينجحان يف اإلخالل دبنظمة األان ويف تغيَتىا حبيث تضطرب 
عالقتها الصحيحة ابلواقع، وردبا تنقطع ىذه العالقة. وقد رأينا ذلك 

الواقع اؼبوجود يف العادل اػبارجي  وبدث يف األحالم: حينما انفصل األان عن
 وأخذ يعاين الذىان ربت أتثَت العلم الداخلي. 

وتعتمد طريقتنا يف العالج على ىذه اآلراء التالية. لقد أضعف 
الصراع الداخلي األان وأصبح من واجبنا أن هنب ؼبساعدتو، وىذه اغبالة 

ف خارجي، شبيهة حبالة حرب أىلية ال يبكن أن تنتهي إال دبساعدة حلي
وعلي الطبيب احمللل واألان الضعيف للشخص اؼبريض أن يتحدا ضد 
األعداء معتمدين على العادل اػبارجي والواقعي. وىؤالء األعداء ىم 
الدوافع الغريزية الصادرة عن اؽبو، والدوافع اػبلقية الصادرة عن األان 

لصراحة األعلى. وكبن نقوم بعقد اتفاق مع أان اؼبريض يتعهد ىو فيو اب
التامة، وأبن يضع ربت تصرفنا صبيع اؼبادة اليت تقع ربت إدراكو. ونتعمد 
كبن من جهة أخرى أبن نلزم اغبياد التام، وأبن نضع ربت تصرفو ما لدينا 
من خربة يف تفسَت اؼبادة اليت كانت ربت نفوذ الالشعور. وسنعوض معرفتنا 

لى  اؼبناطق اؼبفقودة ما تسبب عن جهلو، وسًتد لألان مرة أخرى سيادتو ع

                                                 
 )اؼبًتجم(. 33انظر تعليقنا يف ىامش ص  (2)



 56 

 من حياتو العقلية، ويتكون من ىذا االتفاق التحليل النفساين. 

وما نكاد نتخذ ىذه اػبطوة حىت تقابلنا أول خيبة أمل تكون دبثابة 
أول ربذير من اجملاملة، فلكي يكون أان اؼبريض حليفا انفعا يف عملنا 

ن يكون ؿبتفظا اؼبشًتك هبب عليو، مهما قست عليو القوى اؼبعادية، أ
بدرجة معينة من االتساق، وبقليل من الفهم ؼبقتضيات الواقع على األقل. 
ولكن ىذا أمر ال نتوقعو من أان الذىاين؛ فهو ال يستطيع أن يعتقد اتفاقا 
من ىذا النوع، بل إنو ال يستطيع يف الواقع أن يشًتك فيو؛ فسرعان ما 

از إذل أجزاء من العادل يتخلى عنا وعما نقدم إليو من معونة لكي ينح
اػبارجي دل تعد تعٍت عنده أي شيء، وىكذا رأينا أنو هبب أن ننبذ فكرة 
ؿباولة تطبيق طريقتنا يف العالج على الذىانيُت. هبب أن ننبذىا إذل األبد 

 أو غبُت فقط حىت نكتشف طريقة أخرى أحسن مالءمة ؽبذا الغرض. 

النفسية يشهون  ولكن ىناك نوعا آخر من اؼبصابُت ابألمراض
الذىانيُت شبها كبَتا، وىؤالء ىم العدد األكرب من الناس الذين يعانون 
العصاب الشديد. وال بد أن تكون أسباب وصور مرضهم واحدة، أو على 
األقل متشاهبة جدا. غَت أن األان عند العصابيُت يكون أكثر مقاومة وأقل 

تفاظ دبركزىم يف اغبياة اختالال، فكثَت منهم ال يزالون قادرين على االح
الواقعية ابلرغم من متاعبهم وما ينشأ عنها من فقدان الكفاءة. ويبدو أن 
ىؤالء العصابيُت مستعدون لقبول مساعدتنا. وسنقصر اىتمامنا على 

 ىؤالء، وسنرى إذل أي حد وأبية وسيلة نستطيع عالجهم. 
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مة من ينتهي إذن اتفاقنا مع العصابيُت على ىذا النحو: صراحة ات
أحد الطرفُت، وحياد دقيق من الطرف اآلخر. ولعل ىذا يبدو كأننا نريد 
أن نقوم دبهمة أب دنيوي خأيت إليو الناس لالعًتاف، ولكن ىناك فرقا  
كبَتا، فلسنا نريد من اؼبريض الذي خأيت إلينا أن يكلمنا فقط عما يعرفو 

ا فقط عما يعرفو وعما ىبفي عن الناس اآلخرين، بل أننا نريد منو أن يكلمن
وعما ىبفي على الناس اآلخرين، بل إننا نريد منو أن يكلمنا أيضا عما ال 
يغرف. وؽبذا السبب فإان نشرح للمريض ما نعنيو ابلصراحة شرحا مفصال، 
ونفرض عليو )القاعدة األساسية للتحليل( اليت هبب منذ اآلن أن تسود 

ء، ليس فقط ما يستطيع صبيع سلوكو معنا. هبب عليو أن يقول لنا كل شي
أن يقول برغبتو وإرادتو وما من شأنو أن يروبو كاالعًتاف، بل هبب أن 
يقول أيضا كل شيء آخر ىبطر ببالو، وكل ما هبول بذىنو حىت ولو كان 
اإلفضاء بو أمرا )غَت مقبول للنفس(، أو حىت لو بدا لو أمرا )غَت مهم( 

بعد ىذه التعليمات يف االمتناع و)عدًن اؼبعٌت كلية( فإذا استطاع أن ينجح 
عن نقد نفسو ألمكنو أن يبدان بكمية كبَتة من اؼبادة، أي بكمية من 
األفكار واآلراء والذكر،ات اؼبوجودة يف الال شعور أو اليت تكون يف الغالب 
من مشتقاتو اؼبباشرة. ونستطيع هبذه اؼبادة أن نستنتج طبيعة اؼبادة 

عور، كما نستطيع أن نطلع أان اؼبريض عما الالشعورية اؼبكبوتة يف الالش
 يدور يف ال شعوره وذلك بفضل ما نزوده من معلومات. 

وليس صحيحا على اإلطالق أن أان اؼبريض يقبل أن يقدم لنا ما 
نطلبو من مادة يف طاعة وخضوع، وأنو يصدق تفسَتان ؽبا ويقبلها. إن ما 

ن اؼبمكن أن نتوقع وبدث يف الواقع ىبتلف عن ذلك اختالفا كبَتا. وم
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بعض ما وبدث، غَت أن بعض األشياء األخرى اليت ربدث ال شك تثَت 
دىشتنا. وإن أغرب ما وبدث ىو ىذا. ال يقتنع اؼبريض أبن ينظر إذل 
احمللل كما ىو يف الواقع ابعتباره معينا وانصحا، وأبنو فضال عن ذلك ينال 

اؼبرشد على جبال  مكافأة على أتعابو، ويرضى دبثل الدور الذي يؤديو
األلب يف إحدى ؿباوالت التسلق الشاقة؛ بل على العكس يرى اؼبريض يف 

شخصية أخرى مهمة من شخصيات طفولتو أو  (2)أو ذبسد ؛ ؿبللو عودة 
ماضيو، ولذلك فهو وبول إليو بعض اؼبشاعر واالستجاابت اليت كانت ىذه 

 الشخصية تثَتىا فيو بال شك.

عامل لو أنبية كبَتة دل  (0)ىذا التحويل وسرعان ما يتضح لنا أن 
تكن زبطر ابلبال؛ فهو من جهة وسيلة للعالج ال يبكن أن تضارعها وسيلة 
أخرى يف األنبية، وىو من جهة أخرى مصدر ؼبتاعب خطَتة، وؽبذا 
التحويل انحيتان وجدانيتان؛ فهو يتضمن اذباىات إهبابية وغرامية، كما 

تتجو كبو احمللل الذي يوضع عادة يف ؿبل  يتضمن اذباىات سلبية وعدائية
أحد والدي اؼبريض: األب أو األم. وطاؼبا كان ىذا االذباه إهبابيا فهو 
ىبدمنا خدمة فائقة؛ فهو يغَت اؼبوقف التحليلي كلو، وهبرف اؼبريض بعيدا 
عن ىدفو األصلي وىو الشفاء والتخلص من متاعبو. ويرغب اؼبريض، 

حمللل واكتساب استحسانو وحبو. وتصبح تلك بدال من ذلك، يف إرضاء ا
الرغبة ىي القوة احملركة اليت تدفع اؼبريض للتعاون، ويصبح األان الضعيف 
قو،ا. ويقوم اؼبريض ربت أتثَت ىذه الرغبة أبعمال قد تكون فوق طاقتو 

                                                 
(2) Reincarnation 
(0) Transference 
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فيما سوى ذلك من اغباالت. وتتالشى أعراضو اؼبرضية ويبدو عليو أنو 
 شفي.

اطة نتيجة حبو للمحلل، فمن الواجب على كل ذلك وبدث ببس
احمللل أن يعًتف يف شيء من اػبجل أبنو قد شرع يف ىذه اؼبشكلة العسَتة 
بدون أن تكون عنده أية فكرة عن القوى اػبارقة للعادة اليت ستكون ربت 

 إمرتو.

وفضال عن ذلك فللعالقة اليت تنشأ عن التحويل فائداتن أخر،ان، 
لل يف مكان أبيو )أو أمو( فإنو ىبلع عليو أيضا القوة فإذا وضع اؼبريض احمل

اليت يبارسها أانه األعلى على أانه. إذ أن والديو كما نعرف نبا مصدر أانه 
اآلن فرصة لكي يلقي على  (2)األعلى. وتتهيأ لألان األعلى اعبديد 

العصايب نوعا جديدا من التعليم؛ فهو يستطيع أن يصحح األخطاء اليت 
ء تعليم الوالدين لو. ولكن هبب أن كبذر يف ىذه النقطة من وقعت أثنا

 إساءة استخدام ىذه السلطة اعبديدة.

كان احمللل مياال إذل أن يتصرف كمدرس أو كنموذج ومثال   فمهما
يقتدي بو الناس، ومهما كان يبيل إذل أن يصوغ الناس على شاكلتو فال 
ينبغي لو أن ينسى أن ذلك ليس مهمتو يف التحليل النفساين. ويف الواقع 
يكون احمللل غَت أمُت لعملو إذا ظبح لنفسو أن ينقاد وراء ميولو، فهو 

ا يعيد أحد األخطاء اليت وقع فيها الوالدان حينما حطما استقالل بذلك إمب

                                                 
 )اؼبًتجم(. أي احمللل (2)
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الطفل، وىو بذلك إمبا يعمل فقط على إبدال نوع من االعتماد ابعتماد 
فمن الواجب على احمللل يف صبيع ما يقوم بو من احملاوالت لتحسُت  (2)آخر

حالة اؼبريض وتعليمو أن وبًتم استقالل شخصية اؼبريض، وأن مقدار 
لسلطة اليت وبق للمحلل أن يستخدمها إمبا تتعُت بدرجة التأخر يف مبو ا

اؼبريض؛ فكثَت من العصابيُت قد ظلوا أطفاال، ولذلك يبكن أن يعاملوا 
 أيضا أثناء التحليل كما يعامل األطفال. 

وللتحويل فائدة أخرى، ففيو ىبربان اؼبريض يف وضوح اتم جبزء مهم 
ستطيع أن يصرح بو بوضوح يف غَت ذلك من من التاريخ حياتو ردبا ال ي

اؼبواقف، ويبدو اؼبريض كأنو يقوم بتمثيل ىذا التاريخ أمامنا بدال من أن 
 يقصو علينا. 

ونعود اآلن إذل الناحية األخرى من اؼبوضوع؛ فبما أن التحويل يعيد 
عالقة اؼبريض مع والديو، فهو أيضا يعيد ما تتضمنو ىذه العالقة من 
تناقض وجداين؛ فغالبا ما وبدث أن يتغَت يف يوم من األ،ام اذباه اؼبريض 

شك إعادة اإلهبايب كبو احمللل فيصبح اذباىا سلبيا عدوانيا. وىذا أيضا بال 
للماضي؛ فطاعة اؼبريض لوالده )إذا كان والده ىو موضوع البحث(، 

متجهة  (0)ورغبتو يف اكتساب حبو، إمبا ينشآن يف األصل عن رغبة شبقية 
كبوه. وستظهر ىذه الرغبة أيضا يف وقت من األوقات أثناء التحويل، 

                                                 
أي بعد أن كان اؼبريض يعتمد على والديو فإنو يصبح أثناء التحليل النفساين يعتمد على احمللل الذي  (2)

 يتخذ أثناء التحويل صفة األب أو األم )اؼبًتجم(.
(0) Erotic 
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رغبة وتعمل يف إغباح للحصول على اإلشباع، ولكن هبب أن تقابل ىذه ال
ابغبرمان أثناء التحليل؛ فمن اؼبستحيل السماح بنشوء العالقات اعبنسية 
اغبقيقية بُت اؼبرضى واحملللُت. حىت تلك الوسائل اػبفيفة لإلشباع مثل 
اؼبالطفات والتودد وغَت ذلك من الوسائل فإمبا يسمح هبا احمللل فقط يف 

ذريعة لتغيَت  شيء من االقتصاد، ويتخذ اؼبريض ىذا النوع من اإلذالل
اذباىو كبو احمللل، ومن احملتمل أن يكون نفس الشيء قد حدث من قبل 

 أثناء طفولة اؼبريض.

ويغلب على الظن أن التحسن الذي يطرأ على صحة اؼبريض أثناء 
التحويل اإلهبايب إمبا ىو نتيجة لإلوباء؛ فإذا تغلبت على اؼبريض حالة 

د طرأ عليو من قبل كأمبا ىو التحويل السليب زال التحسن الذي كان ق
رشاش ماء ذرتو الر،اح، فندرك حينئذ يف شيء من الفزع أن كل ما قمنا بو 
من مشقة وجهد حىت اآلن كان بال جدوى، وحىت ذلك الشيء الذي كنا 
نعتربه مكسبا عقليا دائما للمريض وىو فهمو للتحليل النفساين وثقتو 

يتصرف مثل الطفل الذي ال  دبقدرتو فإنو يتالشى فجأة، وخأخذ اؼبريض
يبلك أية قوة على أن وبكم على األشياء بنفسو، والذي يصدق الشخص 

 الذي وبب تصديقا أعمى وال يصدق شخصا غَته. 

ويظهر أن خطر حاالت التحويل ىذه إمبا يرجع إذل احتمال إساءة 
فهم اؼبريض لطبيعة ىذه اغباالت فيأخذىا على إهنا خربات حقيقية جديدة 

ت انعكاسا غبياة سابقة، فإذا أدرك اؼبريض )أو اؼبريضة( الرغبة وليس
الشبقية الشديدة الكامنة وراء التحويل اإلهبايب اعتقد أنو وقع يف حب 
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شديد؛ فإذا تغَت التحويل وأصبح سلبيا أخذ اؼبريض يكره احمللل كما يكره 
ًتفتُت عدوا لو، وأصبح مستعدا لًتك التحليل، ويف كلتا ىاتُت اغبالتُت اؼب

ينسى اؼبريض االتفاق الذي تعهد بو يف ابتداء العالج، ويصبح غَت صاحل 
لالستمرار يف ىذا العمل اؼبشًتك، ويصبح من واجب احمللل أن ىبلص 
اؼبريض يف كل مرة من الوىم اؼبتسلط عليو، وأن يريو اؼبرة بعد اؼبرة أن ما 

ياة سابقة. ولكي خأخذه على أنو حياة واقعية جديدة ليس إال انعكاسا غب
يبنع احمللل اؼبريض من التدىور إذل حالة يصعب انقاذه منها فإنو يبذل 

 جهده حىت ال يصل كل من اغبب أو الكره إذل درجة شديدة.

ويبكن ربقيق ذلك بتحذير اؼبريض من قبل يف وقت مناسب ضد 
ىذه االحتماالت، ودبالحظة العالمات األوذل لظهورىا. وتناول التحويل 

كما ىو فبكن   -ية فائقة يؤدي دائما إذل نتائج حسنة جدا؛ فإذا قبحنا بعنا
يف إقناع اؼبريض حبقيقة ظواىر التحويل، الستطعنا بذلك أن قبرد  -عادة 

مقاومتو من أحد أسلحتو اػبطَتة، وأن كبول األخطار إذل فوائد، وذلك 
ا يف ألن اؼبريض لن ينسى بعد ذلك على اإلطالق تلك التجربة اليت مر هب

صورة التحويل، إذا أهنا تستطيع إقناعو أكثر من أية ذبربة أخرى يبكن أن 
 يكتسبها بوسائل أخرى. 

ومن أسوأ ما يبكن أن وبدث ىو أن يقوم اؼبريض أبفعالو الشاذة 
خارج التحويل بدال من أن يكتفي بتذكرىا فقط، والتصرف اؼبثارل احملقق 

رفا عاد،ا على قدر اإلمكان يف ألغراضنا ىو أنو هبب عليو أن يتصرف تص
 خارج العالج، وأن يعرب عن استجاابتو الشاذة يف التحويل فقط. 
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ونقطة البدء يف الطريقة اليت نقوي هبا األان الضعيف عند اؼبريض ىي 
بز،ادة معرفة األان لنفسو، وليس ذلك بال شك كل القصة، بل ىو خطوة 

مبا ىو دبثابة التخلي عن القوى أوذل فقط. وفقدان األان ؼبثل ىذه اؼبعرفة إ
والسلطة. ويعترب ذلك أول عالمة ؿبسوسة تدل على أن دوافع اؽبو واألان 
األعلى أخذت تضيق اػبناق على األان وتكبلو. ومن مث كان أول ما نقدمو 
من اؼبعونة للمريض ىو ما نقوم بو من عمل عقلي، وما نقدمو لو من 

 تشجيع للتعاون معنا يف ىذا العمل.

وإان نعلم أن ىذا النوع األول من النشاط هبب أن يبهد الطريق إذل 
مشكلة أخرى أشد صعوبة؛ فنحن ال نغفل الناحية الديناميكية ؽبذه 
اؼبشكلة حىت أثناء عملنا التمهيدي، وإان نستمد مادتنا من مصادر ـبتلفة: 

ا يظهر من اؼبعلومات اليت يبدان هبا اؼبريض، ومن التداعي اغبر ألفكاره، وفب
لنا أثناء حاالت التحويل، وفبا نستنتج من تفسَتان ألحالمو، وفبا يتكشف 
لنا فبا يصدر عنو من األخطاء أو فلتات اللسان. وتساعدان كل ىذه اؼبادة 
على أن نكون لنا فكرة عن اغبوادث اليت حدثت لو واليت يكون قد 

. وكبن يف كل نسيها، وعن األمور اليت ذبيش بنفسو اآلن ولكنو ال يفهمها
ذلك ال نعجز أبدا عن التمييز بُت معرفتنا وبُت معرفتو سبييزا دقيقا. وإان 
نتجنب إخباره ألول وىلة ابألشياء اليت غالبا ما نكتشفها مبكرا جدا يف 
التحليل، أو نتجنب إخباره جبميع ما نظن أننا قد اكتشفناه. وإننا نقدر يف 

آلراء اليت كوانىا؛ فننتظر سنوح فرصة عناية اتمة اللحظة اليت لبربه فيها اب
مناسبة لذلك، وىذا حكم ليس من السهل دائما القيام بو. ومن القواعد 
اليت نلتزم هبا عدم إخبار اؼبريض برأي أو تفسَت إال إذا كان على وشك 
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االىتداء إليو بنفسو وحبيث تبقى أمامو للوصول إذل ذلك خطوة واحدة 
ة ىي العامل اغباسم يف فهم اؼبريض فقط، ومع ذلك فإن ىذه اػبطو 

 غبالتو. 

ولو أننا اتبعنا طريقة أخرى وأمطران اؼبريض بوابل من تفسَتاتنا من 
قبل أن يكون مستعدا لقبوؽبا، فإما أال يكون ؽبذه اؼبعلومات اليت مبده هبا 
أي أثر على اإلطالق، وإما أهنا تثَت فيو مقاومة شديدة من شأهنا أن ذبعل 

يف العالج بعد ذلك أمرا شاقا، وردبا تسبب ذلك يف إيقاف االستمرار 
العالج كلية. ولكننا إذا أعددان كل شيء بدقة اتمة فإنو غالبا ما وبدث أن 
يؤيد اؼبريض آراءان مباشرة، مث يقوم بنفسو بتذكر اغبادثة الداخلية أو 

لى اػبارجية اليت كان قد نسيها، وكلما كان رأينا منطبقا انطباقا دقيقا ع
تفاصيل اغبادثة اليت نسيها كان قبول لو أكثر سهولة، وبذلك يقتنع 

 اؼبريض برأينا يف ىذا اؼبوضوع. 

وبذكران للمقاومة نكون قد وصلنا إذل اعبزء الثاين واألىم من عملنا، 
لقد سبق أن قلنا أن األان يقوم ابلدفاع عن نفسو ضد إغارة بعض العناصر 

واؽبو اؼبكبوت دبا يصدره من الشحنات  غَت اؼبرغوب فيها من الالشعور
اليت هبب أن تظل سليمة حىت يستطيع األان أن يقوم  (2)النفسية اؼبضادة 

بوظيفتو على وجو سوي. وكلما شعر األان ابزد،اد شدة الضغط عليو انتابو 
الفزع، وازداد تشبثو يف جزع هبذه الشحنات النفسية اؼبضادة لكي يدافع 

 ما يطرأ من ىجمات أخرى. عما بقي من كيانو ضد 
                                                 

 )اؼبًتجم(. 52انظر تعليقنا هبامش  (2)
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ولكن مثل ىذه االذباىات الدفاعية ال تنسجم أبي حال مع أىداف 
أن يتشجع األان بفضل  -على العكس  -العالج الذي نقوم بو. إننا نود 

مساعدتنا اؼبؤكدة فيجرؤ على ازباذ خطة اؽبجوم لكي يعيد سلطتو من 
يف ىذه النقطة بشدة جديد على ىذه اؼبناطق اليت سلبت منو، وإننا لنشعر 

ىذه الشحنات النفسية اؼبضادة اليت تظهر يف صورة مقاومات ضد 
العالج؛ فنرى األان وبجم عن القيام دبهمة تبدو لو خطَتة وهتدده ابألدل. 
ومن الواجب علينا أن كبثو ابستمرار وأن هندئ اثئره إذا أردان ان ننقذه من 

، وىو اسم ال نعتربه (2) الفشل. وقد أطلقنا اسم )اؼبقاومة الكابتة(
صحيحا كل الصحة، على ىذه اؼبقاومة اليت تستمر أثناء مرحلة العالج  
كلها واليت تتجدد كلما طرقنا انحية جديدة، وسنرى فيما بعد أن ىذه 

 اؼبقاومة ليست ىي اؼبقاومة الوحيدة اليت تقابلنا. 

لب ومن الغريب أن نالحظ أن والء أقسام النفس اؼبختلفة إمبا ينق
إذل الضد يف ىذا اؼبوقف؛ فنرى األان يكافح ضد رغبتنا، بينما يهب 

لك ألنو ينزع الالشعور ؼبعونتنا، وىو عادة خصم لنا. ويفعل الالشعور ذ
، وىو ال يرغب يف شيء أحسن من اجتياز حدوده بطبيعتو إذل الظهور

حققنا اؼبرسومة واػبروج إذل األان وإذل الشعور. والكفاح الذي ينشأ إذا ما 
غرضنا واستطعنا إقناع األان ابلقضاء على مقاومتو إمبا يتم ربت إشرافنا 
ودبعونتنا، وينتج عن ذلك الكفاح أحد أمرين: فإما أنو ينتهي بعد حبث 
األمر من جديد بقبول األان لرغبة غريزية كان يرفضها حىت اآلن، وإما أنو 

                                                 
(2) Repression – Resistance 
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ية. ويف كلتا اغبالتُت يرفضها مرة أخرى ولكنو يرفضها ىذه اؼبرة بصفة هنائ
يتخلص األان من خطر دائم، فيتسع أفقو، ويصبح التبذير يف استهالك 

 طاقتو أمر غَت ضروري. 

والتغلب على اؼبقاومة عمل يتطلب أكثر وقتنا وأشق جهدان، ىو 
يستحق ما نعطيو من األنبية ألنو وبدث يف األان تغيَتا حسنا يظل أثره 

يل، كما أنو يستمر طوال حياة اؼبريض، وكبن ابقيا مهما كانت نتيجة التحو 
نعمل بذلك يف نفس الوقت على إزالة التغيَت الذي أحدثو الالشعور. 
وذلك ألننا كلما استطعنا اكتشاف مشتقات الالشعور يف األان أخذان نوجو 
االنتباه إذل مصدرىا اغبقيقي، وأخذان نشجع األان على التخلص منها، 

شروط األساسية لالتفاق الذي عقدانه لتقدًن ولعلنا نتذكر أن أحد ال
معونتنا ىو أن ما وبدث يف األان من التغيَتات اليت من ىذا القبيل نتيجة 

 . (2)لتدخل عناصر الشعورية ال هبب أن تتجاوز درجة معينة 

وكلما تقدمنا يف عملنا وتعمقنا يف معرفة اغبياة العقلية للعصابيُت 
نبغي أن كبيطهما أبدق عنايتنا ابعتبارنبا اتضح أمامنا عامالن جديدان ي

مصدرين للمقاومة. ال يعرف اؼبريض ىذين العاملُت على اإلطالق، ودل 
يكن من اؼبمكن أن ندخلهما يف حسابنا عندما عقدان اتفاقنا معو، ونبا 
ليسا صادرين عن أان اؼبريض، ومن اؼبمكن أن نصفهما معا بوصف واحد 

لرغبة يف األدل(. وىبتلف ىذان العامالن من ىو )الرغبة يف اؼبرض( أو )ا
حيث األصل الذي يصدران عنو ابلرغم من أهنما من طبيعة متشاهبة من 

                                                 
 )اؼبًتجم(. 63الذىانيُت ولذلك يصعب عالجهم ابلتحليل النفساين. انظر ص كما وبدث عادة عند  (2)
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عدة نواح أخرى. وأول ىذين العاملُت ىو اإلحساس ابلذنب أو الشعور 
ابلذنب كما يسمي عادة ابلرغم من أن اؼبريض ال يشعر بو وال يدركو، ومن 

قاومة يقوم بو األان األعلى الذي أصبح شديدا الواضح أن ذلك جزء من اؼب
وقاسيا إذل درجة غريبة، فال هبب أن يتمتع اؼبريض ابلصحة، بل هبب أن 

 يظل مريضا، وذلك ألنو ال يستحق شيئا أحسن من ذلك. 

وىذه اؼبقاومة ال تتعارض يف الواقع مع العمل العقلي الذي نقوم بو، 
ىذه اؼبقاومة غالبا ما تسمح لنا  ولكنها تضعف من أثره، ويف اغبقيقة إن

إبزالة نوع من اؼبرض العصايب، ولكنها سريعا ما تستبدل بو يف اغبال مرضا 
آخر، أو ردبا تستبدل بو مرضا عضو،ا. ويفسر لنا اإلحساس ابلذنب أيضا 
الشفاء أو التحسن الذي نشاىده أحياان يطرأ على األمراض العصابية 

اغبقيقية؛ فاؼبهم ىو أن اؼبريض هبب  الشديدة عقب وقوع بعض اغبوادث
أن يشقى، أما كيف يشقى فأمر غَت مهم. إن التسليم اؼبطلق الذي 
يتحمل بو مثل ىؤالء الناس مصَتىم القاسي ألمر غريب جدا، ولكنو أيضا 
عظيم الداللة، وكبن قبد أنفسنا مضطرين يف معاعبة ىذه اؼبقاومة إذل أن 

عر هبا، مث كباول أن نقضي ابلتدريج نركز جهودان لكي قبعل اؼبريض يش
 على األان األعلى الذي يقف موقف العداء. 

وليس من السهل أن نثبت وجود نوع آخر من اؼبقاومة اليت تنقصنا 
على وجو خاص الوسائل الناجعة ؼبكافحتها؛ فهناك نوع من العصابيُت 
الذين يبكننا أن كبكم من تصرفاهتم أن غريزة حفظ الذات قد انقلبت 
ابلفعل إذل الضد، ويبدو ىؤالء األشخاص كأن ال غرض ؽبم إال إيالم ذاهتم 
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ؤىا. ومن احملتمل أن يكون األفراد الذين ينتهي هبم األمر إذل االنتحار وإفنا
من ضمن ىذه الفئة. وهبب أن نفرض أن الغريزة يف مثل ىؤالء الناس قد 
انتشرت انتشارا كبَتا كان من نتيجتو أن اذبهت كميات زائدة من غريزة 

ئهم اؼبوت إذل الداخل. وىؤالء اؼبرضى ال يستطيعون احتمال فكرة شفا
بوساطة عالجنا، بل ىم يكافحونو بكل قوهتم، ولكن هبب أن نعًتف أننا 

 دل نوقف بعد يف تفسَت ىذه اغباالت تفسَت كامال.

دعنا مرة أخرى نلقي نظرة على اؼبرحلة اليت وصلنا اليها يف ؿباولتنا 
مساعدة أان العصايب. دل يعد أان العصايب بعد قادرا على القيام ابؼبهمة اليت  

هبا العادل اػبارجي )دبا فيو اجملتمع اإلنساين(، ودل تعد لو حرية التصرف  كلفو
يف صبيع خرباتو، فقد أفلت من قبضة يده جزء كبَت من ثروة ذكر،اتو، وقد  
كفت نواىي األان األعلى اغبازمة نشاطو، واستنفدت ؿباوالتو اليائسة يف 

مرة للهو قد صد رغبات اؽبو طاقتو. وفضال عن ذلك فإن الغزوات اؼبست
أاثرت االضطراب يف منظمتو، فتهشم كيانو وأصبح غَت قادر على القيام 
أبي عمل إنشائي حقيقي. وقد مزقتو الدوافع اؼبتناقضة، والصراع الذي دل 
يهدأ، والشكوك اليت دل ربل. ويبدأ عالجنا للمريض إبغراء أانه الواىن 

وىو يرمي بصفة مؤقتة ليشًتك يف عملنا العقلي احملض اؼبتعلق ابلتفسَت، 
إذل ملء الثغرات اؼبوجودة يف قدراتو العقلية، وإذل ربويل سلطة أانه األعلى 
إلينا. وأنخذ كبث أان اؼبريض على الكفاح كلما ظهرت رغبة من رغبات 
اؽبو حىت يقهر اؼبقاومات اليت تنشأ ضدىا. وأنخذ يف نفس الوقت نعيد 

اؼبادة والدوافع الالشعورية اليت  النظام إذل أان اؼبريض، وذلك ابلكشف عن
 شقت طرقها إذل األان عنوة، وبتعريضها للنقد الذي يردىا إذل مصدرىا. 
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وكبن لبدم اؼبريض من عدة نواح ابعتباران من أصحاب النفوذ، 
وابعتباران قائمُت مقام والديو، وابعتباران معلمُت ومربُت. وإان لنؤدي 

محللُت أن نرفع العمليات العقلية للمريض أحسن خدمة إذا ما استطعنا ك
اليت ذبري يف أان اؼبريض إذل اؼبستوي العادي، وأن كبول اؼبادة الالشعورية 
اؼبكبوتة إذل مادة موجودة قبل الشعور، وبذلك نعيدىا مرة أخرى إذل 
سلطة األان. أما من انحية اؼبريض فهناك عدة عوامل عقلية معينة تعمل 

شفاء وىي رغبة تنشأ عن آالمو، ومثل االىتمام ؼبصلحتنا مثل الرغبة يف ال
العقلي الذي نثَته فيو بنظر،ات واكتشافات التحليل النفساين. أما أشد 
ىذه العوامل قوة فهو التحويل اإلهبايب الذي يظهره اؼبريض كبوان. ومن 
جهة أخرى فهناك بعض العوامل اليت رباربنا وىي التحويل السليب ومقاومة 

عن الكبت )أي الكآبة اليت يشعر هبا األان أثناء قيامو ابلعمل األان الناصبة 
القاسي الذي يفرض عليو(، واإلحساس ابلذنب الناشئ عن عالقتو ابألان 
األعلى، والرغبة يف اؼبرض اليت تنتج عن تغَتات عميقة الغور تصيب 

 من غرائزه.  (2)الناحية االقتصادية 

خفيفة أو حالة شديدة على  ويتوقف حكمنا على أية حالة أبهنا حالة
مقدار الدور الذي يلعبو ىذان العامالن األخَتان، وفضال عن ذلك فهناك 
بضعة عوامل أخرى يبكن أن نشَت إليها وقد يكون ؽبا أثر مرضي أو غَت 
مرضي، فهناك نوع معُت من القصور النفساين وطبول اللبيدو يبدو واضحا 

يتاتو، وىذا عامل ال يرضينا أبي يف عدم رغبة اللبيدو يف التخلي عن تثب
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حال من األحوال. ومن العوامل اليت تلعب دورا مهما يف مقدرة اؼبريض 
غرائزه، وكذلك مقدرتو على التغلب على اغبياة البدائية  (2)على إعالء 

 للغرائز، ودرجة مقدرتو العقلية. 

بل على العكس سنرى ذلك أمرا معقوال  –ولن نشعر خبيبة األمل 
إذا ما انتهى بنا الرأي إذل أن النتيجة النهائية للكفاح الذي اشًتكنا  –جدا 

فيو إمبا تتوقف على عالقات كمية، أي على مقدار الطاقة اليت نستطيع 
ربريكها يف اؼبريض ؼبصلحتنا ابؼبقارنة مع مقدار طاقة القوى اليت تعمل 

ُت، وحقا ضدان، وىنا أيضا سيكون النصر يف جانب أقوى القوتُت اؼبتحاربت
إننا ال ننجح دائما يف كسب اؼبعركة، ولكننا على األقل نستطيع يف العادة 
أن نرى ؼباذا دل ننتصر. إن ىؤالء األشخاص الذين كانوا يتتبعون مناقشتنا 
الىتمامهم ابلناحية العالجية فقط قد ينصرفون عنا يف ازدراء بعد ىذا 

بو ابلوسائل النفسانية فقط، االعًتاف، ولكننا هنتم ىنا ابلعالج الذي نقوم 
وليس عندان اآلن طرق أخرى للعالج. وردبا يعلمنا اؼبستقبل كيف مبارس 
سلطة مباشرة على مقادير الطاقة وتوزيعها يف جهاز العقل مستخدمُت 
موادا كيمائية خاصة. وردبا تكون ىناك احتماالت أخرى للعالج ال كبلم 

يف حوزتنا شيئا أفضل من طريقة  هبا اآلن. ولكننا يف ىذه اللحظة ال قبد
التحليل النفساين، وؽبذا السبب ال ينبغي أن نزدري التحليل النفساين 

 ابلرغم فبا فيو من عيوب. 

 
                                                 

(2) Sublimation 
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 الفصل الصابع

 مثال لعنل التخليل اليفصاىي

لقد سبق أن أعطينا صورة عامة عن اعبهاز النفسي، وعن األجزاء 
واألعضاء والعوامل اليت يتكون منها، والقوى اليت تعمل فيو، والوظائف 
اليت تؤديها أجزاؤه اؼبختلفة. وأمراض العصاب والذىان عبارة عن حاالت 
يظهر فيها اضطراب وظيفة ىذا اعبهاز، وقد اخًتان العصاب ؼبوضوع 

ا ألنو يبدو أنو وحده قابل للعالج بوسائلنا النفسانية. وإان نقوم، يف دراستن
نفس الوقت الذي هنتم فيو بعالج ىذا اؼبرض، جبمع بعض اؼبالحظات 

 اليت تعطينا فكرة عن مصدرىا وعن طريقة نشوئها. 

دعنا نذكر مقدما أحد اكتشافاتنا الرئيسية، ليس لألمراض العصابية 
عدية مثال( أسباب ؿبددة، وليس من اؼبفيد أن )على خالف األمراض اؼب

نبحث عن العامل اؼبرضي اؼبسبب ؽبا؛ فهذه األمراض تتحول يف سلسلة 
من اػبطوات االنتقالية إذل ما يوصف أبنو حالة سوية، ومن جهة أخرى 
فإنو ال توجد أية حالة من اغباالت اليت تعترب عادة سوية يكون من اؼبتعذر 

ابية؛ فللعصابيُت تقريبا نفس االستعدادات الفطرية أن قبد فيها ظبات عص
اليت توجد عند صبيع الناس، وؽبم نفس اػبربات، ولديهم نفس اؼبشاكل 
اليت تتطلب حال. ؼباذا إذن يعيش العصابيون عيشة أسوأ أو أكثر صعوبة 
 من غَتىم؟ وؼباذا يعانون يف حياهتم كثَتا من مشاعر الكآبة والقلق واألدل؟ 
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حاجة إذل الشعور ابلعجز عن اإلجابة على ىذا السؤال. إن لسنا يف 
سبب اؼبتاعب واآلالم اليت يعانيها العصابيون إمبا يرجع حتما إذل عدم 

فمن الواجب أن نبحث عن األسباب اغبقيقية عبميع  (2)االنسجام الكمي 
الصور اؼبختلفة للحياة العقلية اإلنسانية يف التفاعل بُت االستعدادات 

ثة والتجارب العرضية؛ فقد وبدث أن تكون إحدى الغرائز ابلفطرة اؼبورو 
قوية جدا أو ضعيفة جدا، أو أن تكون إحدى القدرات معطلة النمو، أو 
أن يكون مبوىا يف اغبياة مبوا غَت كامل. وقد وبدث من جهة أخرى أن 
تكون اؼبؤثرات والتجارب اػبارجية أشد قسوة على أحد األفراد منها على 

خر. وقد يكون الشيء الذي يستطيعو شخص ما حبكم تكوينو فرد آ
الوراثي أمرا فوق طاقة شخص آخر، وىذه االختالفات الكمية ىي اليت 

 تسبب اختالف النتائج. 

غَت أننا سرعان ما نشعر أن ىذا التفسَت غَت مرض، فهو تفسَت عام 
ا ينطبق جدا، وىو يفسر أمراضا كثَتة جدا. فهذا التعليل الذي ذكرانه إمب

على كل حالة من حاالت األدل والشقاء والضعف يف اغبياة العقلية. ولكن 
ليست كل حالة من ىذه اغباالت يبكن أن تسمى عصااب. فلألمراض 
العصابية خصائص معينة، وىي شقاء من نوع معُت، ولذلك هبب علينا 
فوق كل شيء أن نتوقع وجود أسباب خاصة ؽبذه األمراض. ومن اؼبمكن 

قول أن العقل قد يفشل بسهولة جدا يف بعض اؼبهام اليت يتعُت عليو أن ن
أن هباهبها، وتكون ىذه اغبقيقة ىي سبب حدوث ظواىر األمراض 

                                                 
 )اؼبًتجم(. 33أي عدم توزيع كمية الطاقة النفسية توزيعا متناسقا. انظر تعليقنا يف ىامش ص  (2)
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العصابية اليت تسًتعي انتباىنا. وعلى ذلك فلسنا كبتاج إذل سحب أقوالنا 
السابقة؛ فإذا كان ال يزال صحيحا أن األمراض العصابية ال زبتلف يف أية 

حية أساسية عن اغبالة السوية، فإن دراستنا ؽبا يبكن أن تعيننا كثَتا يف ان
ز،ادة معرفتنا عن حالة اإلنسان السوية، وردبا استطعنا هبذه الطريقة أن 

 نكشف عن النقط الضعيفة يف النظام السوي غبياة اإلنسان. 

وؽبذا الرأي الذي قلناه اآلن ما يدعمو؛ فقد علمتنا التجارب اليت 
سبناىا من التحليل النفساين أن ىناك يف الواقع رغبة غريزية يبكن اكت

بسهولة جدا أن يفشل كل جهد يبذل للتصرف فيها، أو ردبا يصادف 
ذلك اعبهد قباحا جزئيا فقط. كما أن ىناك فًتة من فًتات اغبياة تسًتعي 
انتباىنا بدرجة شديدة وفريدة من حيث عالقتها دبصدر األمراض 

ونبا طبيعة الغريزة وفًتة اغبياة اليت كبن  –ذان العامالن العصابية. وى
ابلرغم من  ،يف حاجة إذل أن نقوم بدراسة كل منهما على حدة –بصددىا 

 أهنما متصالن اتصاال وثيقا يف أغلب األحيان. 

ونستطيع أن نتكلم بدرجة كبَتة من اليقُت عن الدور الذي تلعبو 
تلك اؼبرحلة من اغبياة؛ ففي الظاىر أن األمراض العصابية تكتسب فقط 
أثناء الطفولة اؼببكرة )حىت سن السادسة( ابلرغم من أن أعراضها قد ال 
تظهر إال فيما بعد ذلك دبدة طويلة، وقد تظهر األمراض العصابية أثناء 

لطفولة ؼبدة قصَتة، وردبا سبر دون أن يفطن إليها أحد. وتعترب مقدمات ا
اؼبرض اليت ربدث أثناء الطفولة نقطة البدء لكل مرض عصايب يظهر بعد 
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 – (2)ذلك. )ومن احملتمل أن تكون األمراض اؼبعروفة بعصاب الصدمة 
وىي اليت ربدث عن اػبوف اؼبفرط أو عن الصدمات البدنية الشديدة  

إمبا ىي استثناء، وأن عالقتها  –دام القطارات واالنفجارات وىكذا كاصط
دبرحلة الطفولة قد استعصت حىت اآلن على البحث(. وكبن نستطيع 
بسهولة أن نفسر أسباب االستعداد لإلصابة ابألمراض العصابية أثناء 

عبارة عن  -كما نعرف   -اؼبرحلة األوذل للطفولة؛ فاألمراض العصابية 
ل ابألان؛ فال غرابة إذن يف أن يفشل األان حينما يكون ضعيفا اضطراب وب

وغَت مكتمل النمو وغَت قادر على اؼبقاومة، يف معاعبة اؼبشاكل اليت 
يستطيع فيما بعد معاعبتها بغاية السهولة. )والدوافع الغريزية اؼبنبعثة من 

ادل كالتأثَتات اليت تصدر عن الع  (0)الداخل إمبا تكون دبثابة )صدمات( 
 اػبارجي، وخاصة إذا قاومتها بعض االستعدادات اؼبعنية(. 

ووبمي األان الضعيف نفسو من ىذه اؼبشاكل دبحاوالت اؽبرب 
)الكبت( اليت تبدو فيما بعد غَت مفيدة، واليت تعوق استمرار مبوه إعاقة 
مستديبة، وقد يبدو الضرر الذي يلحق األان من جراء خرباتو األوذل عظيما 

غَت متناسبة، ولكن هبب علينا أن نقارن ذلك ابلفرق بُت التأثَت  إذل درجة
الذي تًتكو وخزة اإلبرة على ؾبموعة من اغبويصالت اعبرثومية أثناء عملية 

(، وبُت التأثَت الذي تًتكو تلك Rouxاالنقسام )كما يف ذبارب روكس 

                                                 
(2) . Traumatic Neuroses 
(0) . Traumas 



 005 

على . وال يوجد إنسان (2)الوخزة على اغبيوان الكامل الذي سيتكون منها 
اإلطالق دل يتعرض ؽبذه اػبربات اؼبؤؼبة، كما ال يوجد إنسان خال من 
الكبت اليت تسببو ىذه اػبربات. وردبا تكون ىذه االستجاابت احملفوفة 
ابؼبخاطر اليت تصدر عن األان أمرا ضرور،ا للحصول على ىدف آخر يف 
 نفس ىذه اؼبرحلة من اغبياة؛ فمن الواجب على ىذا اؼبخلوق البدائي
الصغَت أن يصبح يف عدة سنوات قليلة إنساان متحضرا، ومن الواجب 
عليو أن يبر دبراحل ىذا الًتاث الضخم من تطور اغبضارة اإلنسانية يف 

 صورة ـبتصرة جدا. 

وقد جعل االستعداد الوراثي ذلك أمرا فبكنا، غَت أن ذلك ال يبكن 
تعليم وسلطة الوالدين أن يتحقق أبدا بدون اؼبعاونة اإلضافية اليت يقدمها ال

اليت ربدد نشاط األان ابلنواىي والعقاب،  –وىي أصل األان األعلى  –
وتسهل حدوث الكبت أو ذبرب األان عليو؛ ولذلك ال ينبغي علينا أن ننسى 
إدخال أتثَت اغبضارة ضمن العوامل اؼبسببة لألمراض العصابية؛ فمن 

يدة، أما الرجل أن يكون اؽبمجي يف صحة ج -يف رأينا   -السهل 
اؼبتمدين فعبء اغبياة عليو ثقيل. وقد تبدو لنا الرغبة يف اغبصول على أان 
قوي غَت مكبوت أمرا معقوال، غَت أن ذلك شيء معاد للحضارة أشد 
اؼبعاداة، كما يظهر ذلك يف ىذه األ،ام اليت نعيش فيها. وؼبا كانت تعاليم 

أال نغفل يف حبثنا عن  األسرة سبثل مطالب اغبضارة فمن الواجب علينا
أسباب األمراض العصابية تلك اػباصية البيولوجية للجنس البشري، وىي 

                                                 
يريد فرويد أن يقول أن ذبارب الطفولة تًتك يف نفوس األطفال آاثرا تفوق كثَتا ما تًتكو نفس التجارب يف  (2)

 نفوس البالغُت )اؼبًتجم(.
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 اؼبدة الطويلة اليت يستغرقها اعتماد األطفال على األسرة. 

 –وىي العامل الغريزي اػباص  –أما فيما يتعلق ابلنقطة األخرى 
النظرية ال يوجد فإن قبد اختالفا طريفا بُت النظرية والتجربة؛ فمن الوجهة 

ىناك أي مانع من أن نفًتض أن أي نوع من الدوافع الغريزية مهما كان 
يبكن أن وبدث نفس ىذا الكبت وما ينجم عنو من نتائج، ولكن الشواىد 

أن التأثَتات اليت تسبب  -على قدر ما نستطيع أن كبكم  -تبُت لنا دائما 
تكون اغبياة اعبنسية. ىذه األمراض إمبا تصدر عن ؾبموعة الغرائز اليت 

ويبكننا أن نقول أن أعراض األمراض العصابية عبارة عن أحد أمرين، فهي 
، وإما أن تكون (2)إما أن تكون إشباعا بديال لبعض الدوافع اعبنسية 

وسائل ؼبنع مثل ىذا اإلشباع. وىي عادة عبارة عن التوفيق بُت ىاتُت 
دة وفقا للقواعد اؼبتبعة بُت الرغبتُت، وىو توفيق من النوع الذي وبدث عا

 الرغبات اؼبتعارضة اؼبوجودة يف الالشعور. 

والثغرة اؼبوجودة يف نظريتنا ال يبكن يف الوقت اغباضر سدىا، وفبا 
هبعل البت يف ىذا اؼبوضوع أمرا صعبا جدا ىو أن أغلب دوافع اغبياة 
اعبنسية ليست من طبيعة جنسية خالصة، ولكنها تصدر عن أخالط من 

                                                 
وذلك حينما يتم إشباع الغريزة اعبنسية بطريقة غَت طبيعية كحاالت االكبراف والشذوذ اعبنسي مثال.  (2)

العصابية ليست إال نوعا من اإلشباع اعبنسي الذي يتخذ صورة ويرى فرويد أن كثَتا من أعراض األمراض 
 غَت طبيعية )اؼبًتجم(.
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. ولكن فبا ال شك فيو ىو أن (2)غريزة اعبنسية وأجزاء من غريزة اؽبدم ال
الغرائز اليت تظهر من الناحية الفسيولوجية ابعتبارىا جنسية إمبا تلعب يف 
تكوين األمراض العصابية دورا عظيما دل يكن متوقعا. أما إذا كانت ىذه 

ل ؿبل حبث. الغرائز ىي األسباب الوحيدة لألمراض العصابية فأمر دل يز 
ومن الواجب علينا أن نتذكر أيضا أنو ما من وظيفة قد القت أثناء نشوء 
اغبضارة من الصد الشديد الشامل مثل ما القتو الوظيفة اعبنسية ابلذات، 
وعلى النظرية أن تقنع ببعض اإلشارات القليلة اليت تكشف عن بعض 

األورل للطفولة العالقات البعيدة الغور. ومن ىذه اإلشارات أن اؼبرحلة 
اليت يبدأ األان أثناءىا يف االنفصال عن اؽبو ىي أيضا اؼبرحلة األورل لظهور 
اغبياة اعبنسية، وىي اؼبرحلة اليت تنتهي دبرحلة الكمون. مث إن نسيان ىذه 
اؼبرحلة القوية اؼببكرة، وىو ما يعرف بنسيان الطفولة، أمر ال يبكن أن 

التغيَتات البيولوجية اليت طرأت على وبدث دبحض الصدفة. مث أخَتا تلك 
اغبياة اعبنسية )مثل ظهور اغبياة اعبنسية على مرحلتُت وقد سبق أن أشران 

، وزوال الصفة الدورية للهياج اعبنسي، والتحول يف العالقة بُت (0)إليهما 
. وال بد أنو كانت ؽبذه التعديالت اعبديدة (1)حيض األنثى وهتيج الذكر 

اليت طرأت على اغبياة اعبنسية أنبية كبَتة يف تطور اغبيوان كبو اإلنسانية. 
ومازال أمام العلم يف اؼبستقبل أن هبمع ىذه البياانت اؼبتفرقة بطريقة 

                                                 
والسادية ىي التلذذ  Masochismواؼباسوكية  Sadism كما يشاىد ذلك بوضوح يف السادية  (2)

اق ( أما اؼباسوكية فهي التلذذ اعبنسي من إغب32ص  1اعبنسي من إيالم الغَت )انظر تعليقنا يف اؽبامش رقم 
 األدل ابلنفس )اؼبًتجم(

 )اؼبًتجم( 27انظر ص  (0)
 )اؼبًتجم(. 27ص  0انظر اؽبامش رقم  (1)
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تسمح لنا بفهم اؼبوضوع فهما جديدا، وليس علم النفس ىو اؼبسئول. 
ـبطئُت إذا قلنا أن نقطة الضعف يف منظمة األان تقع يف ولعلنا ال نكون 

سلوكو ذباه الوظيفة اعبنسية، كما لو كان التعارض البيولوجي بُت حفظ 
 الذات وحفظ النوع قد وجد يف ىذه الوظيفة وسيلة للتعبَت السيكولوجي. 

ودبا أن اػبربة اليت اكتسبناىا من التحليل قد أقنعتنا ابلصحة التامة 
لشائع الذي يقول أن الطفل أب الرجل من الناحية السيكولوجية، للرأي ا

وأن غبوادث أعوامو األوذل أنبية عظمى ابلنسبة عبميع حياتو التالية، فإنو 
ؼبما يثَت اىتمامنا بوجو خاص أن يكون ىناك شيء يبكن أن يوصف 

إذل  ابعتباره التجربة الرئيسية ؽبذه اؼبرحلة من الطفولة. ويتجو اىتمامنا أوال
نتائج بعض التأثَتات اؼبعينة اليت ال تقع على صبيع األطفال ابلرغم من أهنا 
شائعة جدا، مثل انتهاك الكبار ألعراضهم، واالعتداء اعبنسي الذي يقع 
عليهم من األطفال اآلخرين الذين يكربوهنم يف السن قليال )سواء كانوا 

ثَت الذي وبدث عن أشقاء أو شقيقات(، وشيء آخر دل يكن متوقعا ىو التأ
رؤية األطفال أو ظباعهم لالتصال اعبنسي الذي يتم يف الغالب بُت الكبار 
)الوالدين( يف وقت دل يكن أحد يفكر أهنم سيهتمون دبثل ىذه األمور أو 

 سيفهموهنا أو سيستطيعون تذكرىا فيما بعد.
ومن السهل أن نالحظ مدى إاثرة ىذه التجارب لقابلية الطفل، 

لك قد يوجو دوافعو اعبنسية اػباصة كبو اذباىات معينة ال وكيف أن ذ
تستطيع بعد ذلك الرجوع عنها أبدا، وؼبا كانت ىذه التأثَتات تتعرض 
للكتب إما مباشرة، وإما حينما رباول العودة يف صورة ذكر،ات، فهي إذن 
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الذي سيجعل من اؼبستحيل على األان  (2)تكون استعدادا للقهر العصايب 
أن يتحكم يف الوظيفة اعبنسية، وردبا هبعلو يعرض عن ىذه  فيما بعد

الوظيفة هنائيا. وتؤدي ىذه اغبالة األخَتة إذل العصاب، فإذا دل وبدث 
 –العصاب ظهرت عدة اكبرافات ـبتلفة، أو أصبح تدبَت ىذه الوظيفة 

أمرا  –وىي مهمة جدا ليس فقط للتناسل بل لتنظيم اغبياة أبكملها 
 متعذرا كلية. 

ومهما كان ؼبثل ىذه اغباالت من الدالالت، فإن أكثر اىتمامنا 
ليتجو كبو الدور الذي تلعبو إحدى اغباالت اليت قدر لكل طفل أن يبر 
هبا، واليت تنتج حتما من طول مدة اعتماد الطفل على والديو ومن حياتو 

اليت ظبيت كذلك ألن مغزاىا  (0)معهما. إين أفكر يف عقدة أوديب 
قد وجد يف األسطورة اليواننية اؼبسماة ابؼبلك أوديب، وقد األساسي 

. ويف (1)يف قصة كتبها مؤلف مسرحي مشهور  حفظت لنا غبسن اغبظ
ىذه القصة قتل البطل اليوانين أابه وتزوج أمو، أما أنو فعل ذلك بدون علم 
منو ألنو دل يعرف أهنما والداه فهو ابتعاد عن اؼبوضوع التحليلي، وىو أمر 

                                                 
(2) Neurotic compulsion  العصايب نوع من العصاب تتلخص أعراضو يف تسلط الوساوس  والقهر

أو اؼبخاوف على ذىن اؼبريض، وإتيانو لبعض األفعال واغبركات غَت اإلرادية، وابلرغم من أن اؼبريض قد 
يشعر بغرابة الوساوس اؼبسلطة ذىنو، وبعدم وجود مربر للخوف أو لألفعال واغبركات غَت اإلرادية اليت يقوم 

نو مع ذلك ال يستطيع التخلص منها، والقهر العصايب من الوسائل الدفاعية اليت قد تلجأ اليها هبا، إال أ
النفس للتخلص من الرغبة اعبنسية وللوقاية فبا تثَته من قلق، أو إلشباع ىذه الرغبة إشباعا بديال أو رمز،ا 

 )اؼبًتجم(.
 )اؼبًتجم(. 30ص  2انظر اؽبامش رقم  (0)
 )اؼبًتجم(. Sophocles ين سوفوكليس ىو اؼبؤلف اليوان (1)
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 . (2)السهل فهمو، كما أنو يف الواقع أمر ضروري من 

وينبغي أن نتكلم يف ىذا اؼبوضع عن نشأة كل من األوالد والبنات 
)الرجال والنساء( على حدة؛ ففي ىذا الوقت يبدأ االختالف بُت اعبنسُت 
يتخذ ألول مرة مظهرا سيكولوجيا، وهباهبنا ىنا ألول مرة ذلك اللغز الكبَت 

قيقة البيولوجية وىي ثنائية اعبنس، وىي تبعا ؼبعرفتنا شيء اػباص هبذه اغب
أورل ال يبكن أن نرده إذل شيء آخر. ودل يقدم التحليل النفساين أية معونة 
كبو حل ىذه اؼبشكلة اليت تقع كلها بوضوح يف دائرة اختصاص علم 
البيولوجيا. أما فيما يتعلق ابغبياة العقلية فإان قبد فقط انعكاسات ؽبذه 

لثنائية الكربى. وتفسَت ىذه االنعكاسات أمر صعب جدا بسبب تلك ا
اغبقيقة اليت طاؼبا اراتب فيها الناس، وىي أنو ال يوجد إنسان يقتصر فقط 
على وسائل االستجاابت اػباصة جبنس اآلخر، كما أن البدن كثَتا ما 
وبمل إذل جانب أعضاء تناسل أحد اعبنسُت النامية بقا،ا أعضاء تناسل 

نس اآلخر يف صورة ذابلة وغالبا غَت مفيدة. ولكي مبيز يف اغبياة العقلية اعب
بُت الذكر واألنثى فإننا نقوم بشيء مقابل ؽبما ولكنو من الواضح غَت كاف 
للداللة عليهما، وىو شيء ذبرييب وتقليدي؛ فنحن نسمي كل شيء قوي 

 (0)ة ونشط )ذكرا(، وكل شيء ضعيف وسليب )أنثى(. والثنائية اعبنسي

                                                 
إن الرغبة الالشعورية يف قتل األب واالتصال اعبنسي ابألم غَت مقبولة من األان األعلى ومن األان. وقد  (2)

قام مؤلف القصة حبل ىذا الصراع حال وسطا يشبو سباما اغبلول الوسطى اليت ربدث يف األحالم. وىذا اغبل 
شخصيتُت ؾبهولتُت، وبذلك أمكن إشباع الرغبة الالشعورية يف قتل األب الوسط ىو جعل األب واألم 

 والتزوج من األم بدون إحداث مشاعر الذنب اليت تثَتىا ىذه الرغبة )اؼبًتجم(.
(0) Bisexuality   وتعٍت الثنائية اعبنسية السيكولوجية وجود اػبصائص واالذباىات السيكولوجية اػباصة

 ؼبًتجم(.ابعبنسُت يف شخص واحد )ا
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السيكولوجية حقيقة ذبعل كل ما نستطيع أن نقولو يف اؼبوضوع أمرا غامضا 
 صعب الوصف. 

إن اؼبوضوع األول غبب الطفل ىو ثدي األم الذي يغذيو، ويتعلق 
اغبب يف بدايتو إبشباع اغباجة إذل الطعام. والطفل يف أول األمر ال يبيز 

ي عن بدن الطفل ويبعد ابلطبع بُت الثدي وبُت بدنو؛ فحينما يفصل الثد
فإنو وبمل معو من حيث ىو موضوع حب  -وكثَتا ما وبدث ذلك  -عنو 

. مث يتغَت اؼبوضوع (2)الطفل جزءا من الشحنة النفسية النرجسية األوذل 
األول غبب الطفل بعد ذلك ويصبح كل شخص األم اليت تطعمو وتعٌت بو 

ة األخرى اللذيذة وغَت أيضا، وبذلك تثَت فيو كثَتا من اإلحساسات البدني
اللذيذة. وبعناية األم لبدن الطفل تصبح األم أول من يغريو جنسيا. وإذل 

تلك  –ىاتُت العالقتُت اللتُت تنشآن بُت الطفل واألم ترجع أنبية األم 
األنبية الفريدة يف نوعها واليت ال يوجد نظَت ؽبا واليت ال تتغَت مدى اغبياة 

وع غببو، وابعتبارىا النموذج لكل عالقات ابعتبارىا أول وأقوى موض –
 احملب التالية لكل من اعبنسُت. 

وتلعب طبيعة نشوء النوع اإلنساين الدور األكرب يف اػبربات 
الشخصية اليت ربدث يف ىذا الصدد حبيث ال يكون ىناك فرق بُت رضاعة 
 الطفل يف الواقع من الثدي أو بُت رضاعتو من الزجاجة وعدم سبتعو إطالقا

ابغبنان الذي تسبغو عليو عناية األم؛ ففي كلتا اغبالتُت يتخذ نشوء الطفل 
نفس الطريق، وردبا كان حب الطفل الذي ينشأ فيما بعد أشد قوة يف 

                                                 
(2) Original narcissistic cathexis   اؼبًتجم(. 23ص  2انظر تعليقنا يف اؽبامش رقم( 



 022 

اغبالة الثانية. مث إنو مهما طالت مدة رضاعة الطفل من ثدي أمو فإنو 
 يعتقد دائما بعد فطامو أن رضاعتو كانت قصَتة جدا وقليلة جدا. 

ليست ىذه اؼبقدمة بال فائدة، فهي ستهيئ عقولنا لفهم خطورة 
عقدة أوديب؛ فعندما يدخل الولد، ابتداء من سن الثانية أو الثالثة يف 
اؼبرحلة القضيبية من تطوره اعبنسي، وخأخذ يشعر إبحساسات لذيذة يف 
عضوه التناسلي، ويتعلم إحداث ىذه اإلحساسات اللذيذة كلما أراد 

ليدوية، فإنو يصبح حينئذ عشيق أمو، فهو يرغب يف امتالكها ابإلاثرة ا
جسميا ابلوسائل اليت يتخيلها بناء على مالحظاتو وزبيالتو عن اغبياة 
اعبنسية، ووباول أن يغريها أبن يريها عضو الذكر الذي يفخر ابمتالكو، 
وابختصار فإن ذكورتو اؼبتيقظة يف وقت مبكر ذبعلو وباول يف عالقتو هبا أن 
وبتل اؼبكان الذي ىبص والده الذي كان حىت اآلن مثاال هبسده على قوتو 
البدنية وسلطتو. ويصبح أبوه اآلن منافسا يقف يف طريقو، وىو يود أن 
يتخلص منو فإذا غاب أبوه استطاع أن يشارك أمو فراشها، وإذا عاد األب 

ب أبوه أبعد مرة أخرى عن فراش أمو؛ فاؼبتعة اليت وبصل عليها حينما يغي
وخيبة األمل اليت ربل بو عندما يظهر أبوه إمبا نبا من اػبربات اليت يشعر 
هبا الطفل بشدة. ىذا ىو موضوع عقدة أوديب الذي ترصبتو أسطورة 
اإلغريق من عادل خيال الطفولة إذل شبو حقيقة، وىو أمر يقدر لو دائما يف  

 ظروف حضارتنا أن ينتهي هناية مؤؼبة. 

جيدا أن ىياجو اعبنسي موجو إليها، وسوف تفكر  وتفهم أم الولد
أنو من اػبطأ أن تسمح ؽبذه  -سواء بعد مدة قصَتة أو طويلة  -األم  

األمور ابالستمرار. وىي تعتقد أهنا مصيبة يف هنيو عن اللعب أبعضائو 
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التناسلية، وليس ؽبذا اؼبنع نتيجة كبَتة، وىو يف األغلب وبدث تغيَتا يف 
تبعها الولد يف إشباع رغباتو. ويف النهاية تتبع األم أقسي الطريقة اليت ي

الوسائل، فتهدده حبرمانو من ذلك الشيء الذي يتحداىا بو. ولكي ذبعل 
التهديد أكثر إرىااب وأكثر إقناعا فإهنا تقوم يف العادة بتفويض أمر تنفيذ إذل 

ه أب الولد، وذلك أبن تقول لو أهنا سوف زبرب أابه عن ذلك، وأن أاب
سوف يقوم ببًت قضيبو. ومن الغريب أن ىذا التهديد يؤثر فقط إذا ربقق 
شرط آخر سواء أتى ىذا الشرط قبل التهديد أو بعده. ويبدو أن الولد ال 
يبكن أن يتصور أن شيئا من ىذا القبيل يبكن أن وبدث لو، ولكنو إذا 

دث استطاع أن يتذكر مظهر أعضاء تناسل األنثى حينما يهدد، أو إذا ح
بعد وقوع التهديد بقليل أن رأى ىذه األعضاء التناسلية اليت ينقصها فعال 
ذلك اعبزء الذي يقدره تقديرا عظيما، فإنو حينئذ خأخذ التهديد الذي 
ظبعو مأخذا جد،ا، ويبدأ يشعر ربت أتثَت عقدة اػبصاء أقسي أنواع 

 (2)الصدمات اليت يشعر هبا يف طفولتو 
ونتائج التهديد ابػبصاء كثَتة وال حصر ؽبا، ىي تؤثر على صبيع 
عالقات الولد أببيو وأمو، وابلتارل جبميع الرجال والنساء على العموم، وال 
تستطيع ذكورة الولد يف العادة الصمود أمام ىذه الصدمة األوذل. ولكي 

                                                 
اػبصاء موجود أيضا يف أسطورة أوديب، إذ أن العمى الذي عاقب أوديب نفسو بو بعد اكتشافو عبريبتو، إمبا ىو  (2)

بديل رمزي للخصاء كما تدل على ذلك األحالم، ومن احملتمل وجود أثر من الذاكرة النوعية ابق من التاريخ القدًن 
مان االبن من أعضائو التناسلية إذا قام االبن دبنافستو على لألسرة اإلنسانية حينما كان األب الغيور يقوم فعال حبر 

امرأة. ويساعد ىذا األثر الباقي يف الذاكرة على جعل التهديد ابػبصاء مفزعا إذل درجة شديدة. ومن اؼبمكن أن نفهم 
وس اؼبراىقة عادة اػبتان القديبة، وىي بديل رمزي آخر للخصاء على أهنا مظهر ػبضوع االبن إلرادة األب )قارن طق

عند البدائيُت(. ودل ذبر حىت اآلن أحباث عن الصورة اليت ازبذهتا ىذه األمور اليت أشران إليها سابقا بُت األجناس 
 واغبضارات اؼبختلفة اليت ال تكبح العادة السرية بُت األطفال. 
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ا هنائيا أو يبقى الولد على أعضائو التناسلية فإنو يتخلى عن امتالك أمو زبلي
زبليا جزئيا، ويف الغالب تظل حياة الولد اعبنسية ترزح دائما ربت عبء 
التحرًن، فإذا وجد يف الولد عنصر قوى من عناصر األنوثة ازدادت قوة 
ىذا العنصر ربت أتثَت التهديد الذي يوجو إذل ذكورتو. مث خأخذ الولد 

تتخذه أمو كبو أبيو. يتخذ اذباىا سلبيا كبو والده على كبو االذباه الذي 
وحقا, يتخلى الولد عن العادة السرية ربت ضغط التهديد، ولكنو ال 
يتخلى عن اػبياالت اليت تصاحب العادة السرية، بل على العكس، ؼبا  
كانت ىذه اػبياالت ىي اآلن الطريقة الوحيدة اليت بقيت لديو لإلشباع 

لولد يتقمص اعبنسي فإنو يزاوؽبا أكثر من أي وقت آخر. ويستمر ا
شخصية والده يف خياالتو كما كان يفعل من قبل، ولكنو اآلن يتقمص 
شخصية والدتو أيضا يف الوقت ذاتو. وردبا كان تقمصو لشخصية والدتو 
ىو اؼبتغلب على خياالتو. ووبدث يف العادة أن أتخذ مشتقات ونتائج ىذه 

األان فيما بعد  اػبياالت اؼبتعلقة ابلعادة السرية اؼببكرة تشق طريقها إذل
وتلعب دورا مهما يف تكوين خلقو. وفضال عن ىذا التشجيع الذي تلقاه 
أنوثتو فإن اػبوف من األب وكرىو خأخذان يزدادان يف الشدة ز،ادة كبَتة. 
وتتالشى ذكورة الولد ووبل ؿبلها اذباه لتحدي األب. ويسود ىذا االذباه 

ا بعد، وغالبا ما يبقى أثر من بطريقة قهرية سلوكو يف اجملتمع اإلنساين فيم
تثبيت حبو كبو أمو فيتخذ صورة اعتماد مفرط عليها، ويستمر ىذا 
االعتماد يف شكل اذباه كبو اػبضوع للنساء. ودل يعد الولد هبرؤ على حب 
والدتو؛ ولكنو ال يستطيع أن يتحمل عدم حبها لو، إذ أنو يف ىذه اغبالة 

 حقو اػبصاء من جراء ذلك.يكون مهددا أبن تشي بو عند أبيو فيل



 025 

كل ىذه التجربة جبميع مقدماهتا ونتائجها اليت استطعنا فقط   وتتعرض
أن نذكر جزءا منها لكبت شديد للغاية. وتبعا للقواعد السائدة يف اؽبو 
الالشعوري فإن صبيع الدوافع واالستجاابت االنفعالية اؼبتصارعة اليت 
أاثرهتا ىذه التجربة تظل ؿبفوظة يف الالشعور، وتصبح مستعدة إلاثرة 

طراب يف نشوء األان بعد فًتة اؼبراىقة. وعندما تبدأ الوظائف االض
الفسيولوجية اؼبتعلقة ابلنضوج اعبنسي تبعث حياة جديدة يف التثبيتات 
اعبنسية القديبة اليت مت التغلب عليها يف الظاىر، فإن اغبياة اعبنسية تبدو  

 كأهنا مقموعة وـبتلة ومقسمة بُت دوافع متصارعة. 
أن التأثَت الذي يًتكو التهديد ابػبصاء على حياة  وفبا ال شك فيو

الولد اعبنسية اؼببتدئة يف الظهور ال وبدث دائما ىذه النتائج اؼبريعة، 
فمقدار الضرر الذي ينجم عن ذلك أو الذي يبكن رباشيو إمبا يتوقف 

اليت تعترب بال شك التجربة  –على عالقات كمية. وكل ىذه األمور 
فولة، وأعظم مشكلة يلقاىا اإلنسان يف بدء حياتو، الرئيسية لسنوات الط

إمبا ينساىا الشاب نسياان اتما حبيث نراه  –وأىم مصدر ؼبتاعبو التالية 
 يقابل ما نذكره عنها أثناء التحليل أبعظم درجات الشك.

ويف اغبقيقة أن ىذه األمور تالقي معارضة شديدة جدا إذل درجة أن ؾبرد 
ة ابلسكوت، وأن الكالم الصريح عنها هبعل الشخص اإلشارة إليها يقابل عاد

يستغرق يف ذىول عجيب. ومن أمثلة االعًتاضات اليت تذكر يف ىذا الصدد أن 
أسطورة اؼبلك أوديب ال عالقة ؽبا يف الواقع دبا يذكره احمللل النفساين عن طفولة 

عن اؼبريض؛ فيقول اؼبريض مثال أن أسطورة اؼبلك أوديب زبتلف كل االختالف 
حالتو، وذلك ألن أوديب كان هبهل أن الرجل الذي قتل ىو والده، وأن اؼبرأة 
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اليت تزوج هبا ىي والدتو. واألمر الذي يغيب عن ذىن اؼبريض ىو أن مثل ىذا 
التحريف يف القصة أمر ال يبكن ذبنبو إذا ما حاول أحد أن يصف القصة وصفا 

ية، وإمبا األمر يتعلق فقط شعر،ا، وأنو دل تدخل يف القصة عناصر أخرى إضاف
بتناول عناصر القصة تناوال فنيا. فجهل أوديب إمبا ىو تصوير للناحية 
الالشعورية اليت تستًت فيها ىذه التجربة عند الكبار. كما أن حكم القدر الذي 
هبعل البطل بريئا إمبا ىو اعًتاف أبنو ال مندوحة من وقوع القضاء الذي وبكم 

عقدة أوديب. وقد أشار أيضا بعض أتباع التحليل على كل ابن أبن يبر ب
النفساين إذل أنو من اؼبمكن أن كبل لغز ىاملت، ذلك البطل اؼبسرحي اؼبماطل 
الذي كتب عنو شكسبَت، على أساس عقدة أوديب. وذلك ألن مأساة ىاملت 
ترجع إذل اقتصاصو من شخص آخر ألمر يتفق مع حقيقة رغباتو األوديبية. 

فإن عدم فهم األدابء ؽبذه اغبقيقة ليدل على ميل الناس إذل  وبناء على ذلك
 . (2)التمسك ابلكبت الذي مت أثناء الطفولة 

قد قام منذ أكثر  وفضال عن ذلك فإن الفيلسوف الفرنسي ديدرو 
من قرن قبل نشوء التحليل النفساين إبثبات أنبية عقدة أوديب، وذلك 

والتحضريُت يف العبارة التالية. )إذ ترك بتوضيحو للفرق بُت البدائيُت 
البدائي الصغَت لنفسو، وترك لو كل ما عنده من طيش، مث أضيفت إذل 
عقل الطفل الصغَت الذي ال يزال يف اؼبهد تلك االنفعاالت القوية اػباصة 

                                                 
كبَتة غَت معروفة. ومن من احملتمل جدا أن يكون اسم وليم شكسبَت اظبا مستعارا زبتفي وراءه شخصية   (2)

وىو   Earl of Oxford ايرل أوف اكسفورد   Edward de Vereاؼبعروف عن إدوارد دي فَت
الرجل الذي يعترب مؤلف كتب شكسبَت، أنو فقد يف أثناء صباه أابه الذي كان وببو ويعجب بو، وأنو كان 

 يكره أمو اليت تزوجت عقب وفاة زوجها مباشرة كرىا شديدا
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 . (2)برجل يف سن الثالثُت لقام بقتل والده وانم مع والدتو( 
يل النفساين إن دل يستطع أن يفخر وإين ألجازف أبن أقرر أن التحل

أبي عمل آخر إال اكتشافو لعقدة أوديب اؼبكبوتة فإن ذلك وحده كفيل 
أبن يعطيو اغبق يف أن يعد من بُت اؼبعارف الثمينة اعبديدة اليت حصلت 

 عليها اإلنسانية. 
واآلاثر اليت تًتكها عقدة اػبصاء يف البنات الصغار أكثر تشاهبا، 

قا من اآلاثر اليت تًتكها عقدة اػبصاء يف األوالد؛ وىي ليست أقل عم
فالطفلة ابلطبع ال ربتاج إذل اػبوف من فقدان القضيب، ولكنها تضطر مع 
ذلك إذل أن تستجيب إذل عدم اغبصول على قضيب؛ فهي منذ سنواهتا 
األوذل ربسد األوالد غبصوؽبم على القضيب. ومن اؼبمكن أن نقول أن 

ا يتم ربت أتثَت غَتهتا على القضيب. وتبدأ البنت نشوء البنت صبيعو إمب
ابلقيام دبحاوالت فاشلة لعمل نفس األعمال اليت يقوم هبا األوالد. مث بعد 
ذلك أتخذ يف القيام دبجهودات انجحة لتعوض على نفسها ىذا النقص. 
وفد تؤدي ىذه اجملهودات يف النهاية إذل اكتساب صفات األنوثة العادية؛ 

ناء اؼبرحلة القضيبية أن حاولت البنت اغبصول على اللذة فإذا حدث أث
مثل الولد بتهييج أعضائها التناسلية بيدىا، فإهنا غالبا ما تفشل يف 
اغبصول على اإلشباع الكايف، فتعمم اغبكم ابلنقص الذي كانت تطلقو 
على قضيبها الصغَت فتطلقو أيضا على نفسها أبكملها. وسرعان ما تتخلى 

عن العادة السرية ألهنا ال ترغب يف أن تذكر نفسها بتفوق البنت عادة 

                                                 
 Le Neveu de Rameauمقتبسة من  (2)
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 أخيها أو صديقها عليها، مث أتخذ تعرض عن الناحية اعبنسية كلية. 
 –وىي أن تصبح ولدا  –وإذا تشبثت البنت الصغَتة برغبتها األوذل 

فإن األمر سينتهي هبا يف اغباالت اؼبتطرفة إذل اعبنسية اؼبثلية بشكل 
ة حال فإهنا ستظهر يف تصرفاهتا يف حياهتا التالية صفات واضح، وعلي أي

الذكورة الواضحة فتختار مهنة من مهن الرجال مثال وىكذا. وىناك طريق 
آخر تسلكو البنت، وىو ىجرىا ألمها اليت كانت ربب؛ فالبنت ال 
تستطيع ربت أتثَت غَتهتا على القضيب أن تسامح أمها ألهنا أرسلتها إذل 

لشكل غَت ؾبهزة ذبهيزا كامال. وأتخذ البنت ربت أتثَت استيائها العادل هبذا ا
تتخلى عن أمها، وتتخذ شخصا آخر ىدفا عببها بدال من أمها. وىذا 
الشخص اآلخر ىو أبوىا. وإذا فقد شخص حبيبا فإن أوضح ما يقوم بو 
من رد فعل لذلك ىو تقمصو لشخصية ىذا اغببيب، أي أنو يضع نفسو 

تقمص شخصيتو. وتستعُت البنت هبذه الوسيلة يف ىذه  يف مكانو عن طريق
اغبالة؛ فهي تضع نفسها يف مكان أمها كما اعتادت أن تفعل ذلك دائما 
يف لعبها، ورباول أن أتخذ مكان أمها ابلنسبة إذل أبيها، مث أتخذ تكره أمها 
اليت كانت رببها حىت اآلن. وىي تكرىها ربت أتثَت دافعُت: دافع الغَتة، 

افع خيبة األمل غبرماهنا من القضيب. وفد تبدأ عالقتها اعبديدة أببيها مث د
ابلرغبة يف اغبصول على قضيبو، غَت أن ىذه العالقة تنتهي برغبة أخرى 
وىي أن تلد طفال من أبيها كهدية منو. وأتخذ الرغبة يف الطفل ربل ؿبل 

القضيب  الرغبة يف القضيب، أو قد تنبعث الرغبة يف الطفل من الرغبة يف
 على أية حال. 

ومن األمور العجيبة أن العالقة بُت عقدة أوديب وعقدة اػبصاء بُت 
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اإلانث زبتلف كثَتا عنها بُت الذكور، بل إن العالقة بينهما عند اإلانث 
ؽبي يف الواقع على عكس العالقة بينهما عند الذكور؛ فالتهديد ابػبصاء  

ند الذكور، أما يف اإلانث فإن كما رأينا من قبل يضع حدا لعقدة أوديب ع
األمر على عكس ذلك، إذ أن التأثَت الذي ينجم عن عدم اغبصول على 
القضيب ىو الذي يدفعهن إذل عقدة أوديب. ولن يضر اؼبرأة كثَتا إذا 
استمرت مدة طويلة يف نزعتها األوديبية النسوية )وقد أطلق على عقدة 

. وإذا استمرت عقدة أوديب (2)أوديب عند اؼبرأة اسم )عقدة إليكًتا( 
عند اؼبرأة فإهنا تقوم ابختيار زوجها على أساس ما عنده من صفات األب، 
وتصبح على استعداد للخضوع لسلطتو، وقد تشبع اؼبرأة رغبتها اليت ال 
هتدأ يف اغبصول على قضيب إذا استطاعت أن تنجح يف ربويل حبها 

لك سباما ما فعلتو يف للقضيب كبو الرجل الذي وبمل القضيب. ويشبو ذ
 اؼباضي حينما انتقلت من حبها لثدي أمها إذل حب أمها كلها. 

وإذا سألنا ؿبلال نفسانيا عن اغباالت العقلية اؼبستعصية اليت 
يصادفها بُت مرضاه ألجابنا أبن ىذه احاالت ىي: رغبة اؼبرأة يف أن يكون 

نفس جنسو، ؽبا قضيب، واذباه الرجل اؼبخنث كبو األشخاص الذين من 
 وىو اذباه تكون نتيجتو اغبتمية فقدان القضيب. 

                                                 
(2) Electra complex  تروي األسطورة اليواننية أن إليكًتاElectra   بنت أجافبنون

Agamemnon   ملك مسينا قد أغرت أخاىا أوريستسOrestes   على االنتقام من أمها وعشيق أمها
على موت أبيها حزان شديدا الزمها حىت اؼبوت. وتستخدم  ألهنما قتال أابىا أجافبنون. وقد حزنت إليكًتا

)عقدة إليكًتا( يف التحليل النفساين لوصف حب البنت ألبيها وكرىها ألمها؛ فعقدة إليكًتا إذن ىي عقدة 
 أوديب عند البنات )اؼبًتجم(.
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 الفصل الثامً

 اجلهاز اليفصي والعامل اخلارجي

توصلنا ابلطبع إذل كل اآلراء والفروض العامة اليت ذكرانىا يف  لقد
الفصل األول بعد دراسة تفصيلية اقتضت كثَتا من اعبهد والصرب. وقد 
ذكران مثاال ؽبذا النوع من الدراسة يف القسم السابق. ونود اآلن أن 
نستعرض اؼبعلومات اعبديدة اليت توصلنا إليها من مثل ىذا النوع من 

ة، وأن نتأمل السبل اؼبفتوحة أمامنا ؼبواصلة التقدم يف البحث. وفبا الدراس
يالحظ بوضوح يف ىذا الصدد أننا كثَتا ما اضطرران إذل ذباوز حدود علم 
النفس؛ فالظواىر اليت نتناوؽبا ابلدراسة ال زبص علم النفس وحده، بل إن 

أيضا أثناء ؽبا أيضا انحية عضوية وبيولوجية. وقد نتج عن ذلك أننا قمنا 
ؾبهوداتنا يف بناء التحليل النفساين ابكتشافات بيولوجية مهمة، ووضعنا 

 فروضا بيولوجية جديدة. 

ولكن دعنا اآلن نتفرغ لعلم النفس. لقد وجدان أنو ليس من اؼبمكن 
من الناحية العملية أن نضع حدا فاصال بُت ما ىو سوي من الناحية 

فليس ؽبذا التمييز، ابلرغم من  السيكولوجية وبُت ما ىو شاذ، ولذلك
أنبيتو العملية، إال قيمة اصطالحية فقط. وبناء على ذلك فقد أعطينا 
ألنفسنا اغبق يف ؿباولة الوصول إذل فهم اغبياة السوية للعقل عن طريق 
دراسة ما يصيب العقل من اضطراابت، وىو أمر دل نكن لنسمح بو لو  
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ت اؼبرضية، أي العصاب كانت ىناك علل خاصة خارجية ؽبذه اغباال
 والذىان. 

وىو  -لقد أعانتنا دراسة االضطراب العقلي الذي وبدث أثناء النوم 
على فهم  –اضطراب عارض وغَت مضر ويؤدي يف الواقع وظيفة مفيدة 

أمراض العقل الدائمة واؼبضرة غبياة الفرد. ونستطيع اآلن أن نؤكد أن علم 
عور دل يكن فهمو للوظيفة السوية النفس الذي كان يقتصر على دراسة الش

للعقل أبحسن من فهمو لألحالم؛ فقد ثبت بصفة قاطعة أن اؼبعلومات 
اؼبستمدة من التأمل الذايت الشعوري، وىي البياانت الوحيدة اليت كانت 
ربت تصرف علم النفس، دل تكن كافية إلدراك عمليات العقل الكثَتة 

ا حىت يصبح من اؼبمكن اؼبعقدة، وللكشف عن العالقات اليت بينه
 الوصول إذل معرفة األسباب اغبقيقية الضطراابت العمليات العقلية. 

لقد افًتضنا وجود جهاز نفسي فبتد يف اؼبكان، ومهيأ بطريقة خاصة، 
ومتأثر يف مبوه دبقتضيات اغبياة. وتصدر عن ىذا اعبهاز الظواىر الشعورية 

عدان ىذا الفرض على من نقطة خاصة فقط، وربت ظروف معينة. وقد سا
إنشاء علم النفس على أسس شبيهة ابألسس اليت أنشئ عليها أي علم 
آخر كعلم الطبيعة مثال؛ فاؼبشكلة يف علمنا شبيهة ابؼبشكلة يف العلوم 

 األخرى.

فمن صفات )أي كيفيات( الشيء الذي نبحثو، وىي الصفات اليت 
كون أكثر استقالال تؤثر مباشرة يف حواسنا، هبب علينا أن نكتشف شيئا ي
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عن قدرات اإلدراك اػباصة اليت يف حواسنا، ويكون أقرب ما يبكن إذل 
حقيقة الشيء. وليس ىناك أمل يف إمكاننا الوصول إذل حقيقة األشياء، إذ 

كل شيء جديد نستنتجو هبب أن نًتصبو إذل لغة  أنو من الواضح أن
إطالقا، وىذا ىو ما إدراكاتنا اغبسية اليت يستحيل علينا أن نتخلص منها 

يبيز طبيعة العلم وما فيو من نقص. وكأمبا كبن نقول يف علم الطبيعة )إذا  
كنا نستطيع أن نرى بوضوح كاف لوجدان أن األشياء اليت تبدو لنا كأهنا 
أجسام صلبة إمبا ىي مكونة من جزيئات ذات أشكال وأحجام معينة 

هنتم بز،ادة فاعلية حواسنا تشغل أوضاعا نسبية معينة(، وؽبذا السبب فإننا 
على قدر ما نستطيع ابالستعانة بوسائل صناعية، غَت أنو من اؼبتوقع أن 
تعجز مثل ىذه اجملهودات عن ربقيق الغاية اؼبطلوبة؛ فستظل اغبقيقة دائما 
)غَت معروفة(. وستظل األحباث العلمية اليت تصدر عن إدراكاتنا اغبسية 

قيقة االرتباطات والعالقات اؼبوجودة يف األولية عبارة عن حدس يتعلق حب
 -على كبو ما  -العادل اػبارجي، تلك االرتباطات والعالقات اليت يبكن 

 إعادهتا أو انعكاسها بدقة يف عادل أفكاران الداخلي.

اؼبعرفة هبذه االرتباطات والعالقات على أن نفهم شيئا عن  وتساعدان
العادل اػبارجي، وعلى التنبؤ دبا يقع فيو. ومن اؼبمكن أن تساعد ىذه 
اؼبعرفة أيضا على تغيَت العادل اػبارجي. وطريقتنا يف التحليل النفساين شبيهة 

واىر بذلك سباما؛ فقد اكتشفنا وسائل فنية ؼبلء الثغرات اليت تظهر يف ظ
 ما يستخدم عادل الطبيعة التجربة الشعور. وكبن نستخدم ىذه الوسائل ك
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سباما، فنحن نستنتج هبذه الطريقة عددا من العمليات العقلية اليت  (2)
تكون يف ذاهتا )غَت معروفة(، مث ندخلها بُت العمليات اليت نشعر هبا؛ فإذا 

نقطة( فإن معٌت قلنا مثال )إن ذاكرة غَت شعورية قد تدخلت يف ىذه ال
ذلك ىو: )أن شيئا حدث يف ىذه النقطة وكبن ال نستطيع أن نعرفو 
إطالقا، ولكنو إذا نفذ ىذا الشيء إذل دائرة شعوران فإنو من اؼبمكن أن 
نصفو فقط على أنو كذا وكذا( أنو تربيران ؼبا نقوم بو من استنتاجات وؼبا 

اجات والتفسَتات نضيفو من تفسَتات، كما أن مقدار صحة ىذه االستنت
سيظالن ابلطبع معرضُت للنقد يف كل حالة، وكبن ال ننكر أنو غالبا ما 
يكون من الصعب جدا الوصول إذل رأي هنائي، كما يتضح ذلك من عدم 

 اتفاق احملللُت النفسانيُت فيما بينهم. 

ولعل جزءا من اؼبسئولية يرجع إذل كون اؼبشكلة ال تزال جديدة، أي 
فاية التدريب ولكن يوجد إذل جانب ذلك عامل خاص يرجع إذل عدم ك

على خالف األمر  -الزم من طبيعة اؼبوضوع نفسو؛ فنحن يف علم النفس 
ال هنتم دائما ابألشياء اليت تثَت اىتمامنا العلمي البحت  -يف علم الطبيعة 

. ولذلك ال يدىشنا كثَتا إذا وجدان ؿبللة نفسانية دل تقتنع ىي (0)فقط 

                                                 
لتجربة العلمية اليت فرويد ىنا بعض اؼبغاالة حينما يشبو تفسَت احمللل النفساين لسلوك اؼبريض اب يبدي (2)

 هبريها عادل الطبيعة )اؼبًتجم(.
ليست موضوعات علم النفس كموضوعات علم الطبيعة أشياء خارجية منفصلة عن اغبياة النفسية للعادل  (0)

ولذلك  النفساين . بل أن لكثَت من ىذه اؼبوضوعات نظائر يف اغبياة النفسية أو العقلية للعادل النفساين .
فكثَتا ما يكون العادل النفساين متأثرا يف أحباثو العلمية دبا يف حياتو النفسية من انفعاالت ومشاعر أو دبا فيها 
من كبت . ولذلك يشًتط علي كل ؿبلل نفساين أن ربلل نفسو أوال حيت يعرف ما هبري يف ال شعوره وحيت 

 يتخلص فبا فيو من كبت ) اؼبًتجم (
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ناعا كافيا بشدة رغبتها اػباصة يف امتالك قضيب، فلم هتتم أيضا نفسها اقت
هبذا العامل يف مرضاىا اىتماما كافيا، ولكن ليس ؼبثل ىذه األخطاء اليت 

أنبية كبَتة إذا ما تقدم التحليل النفساين.  (2)تنشأ عن اؼبعادلة الشخصية
خدام وإذا رجع أحد مثال إذل الكتب القديبة اليت وضعت يف موضوع است

اؼبيكروسكوب ألخذتو الدىشة ؼبا هبد فيها من الشروط الغريبة اليت هبب 
أن تتوفر يف شخصية األفراد الذين يستخدمون ىذا اعبهاز يف مالحظاهتم، 
وذلك حينما كان فن استخدام اؼبيكروسكوب ال يزال حديثا، أما اليوم فال 

 يوجد جدال حول ىذه األشياء. 

يف ىذا اؼبكان عبء ؿباولة إعطاء صورة   ال نستطيع أن كبمل أنفسنا
كاملة عن اعبهاز النفسي ووظائفو، إذ سبنعنا عن ذلك عدة أمور. ومن 
ىذه األمور أن التحليل النفساين دل يتوفر لديو بعد الوقت الكايف لدراسة 
صبيع ىذه الوظائف بعناية متساوية؛ ولذلك فإننا سنكتفي إبعطاء تلخيص 

 سم األول من الكتاب: مفصل ؼبا ذكرانه يف الق

يتكون جوىر وجودان من )اؽبو( الغامض الذي ال يتصل اتصاال 
مباشرا ابلعادل اػبارجي، والذي ال يبكن أن نعرفو إال عن طريق أحد أقسام 

، وتنشط )الغرائز( البدنية يف داخل اؽبو، وتتكون ىذه (0)العقل األخرى 
ـبتلفة )ونبا إيروس وغريزة  الغرائز نفسها من امتزاج قوتُت أوليتُت يف نسب

                                                 
لة الشخصية عادة اػبطأ الذي يقع يف اؼبالحظة ، كما يقصد بو أيضا وجود اختالف بُت يقصد ابؼبعاد (2)

 األفراد يف اؼبالحظة وسرعة االدراك واالستجابة ) اؼبًتجم ( .
 أي األان الذي يقوم بوظيفة االدراك ) اؼبًتجم ( . (0)
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اؽبدم( وتتميز الغرائز بعضها عن بعض على أساس عالقتها ابألعضاء أو 
دبجموعات من األعضاء، واؼبطلب الوحيد ؽبذه الغرائز ىو فقط اإلشباع 
الذي يبكن اغبصول عليو ببعض التغيَتات اؼبعينة اليت ربدث يف األعضاء 

اػبارجي. غَت أن إشباع الغريزة إشباعا دبساعدة األشياء اؼبوجودة يف العادل 
مباشرا وبدون اكًتاث كما يطلب اؽبو قد يؤدي غالبا إذل صراع خطَت مع 
العادل اػبارجي، وقد يؤدي إذل اؽبالك. وال يعرف اؽبو ازباذ اغبيطة لضمان 
البقاء، وىو ال يعرف القلق أيضا، وردبا نكون أقرب إذل الصحة إذا قلنا 

االستفادة من العناصر اغبسية للقلق ابلرغم من أنو  أن اؽبو ال يستطيع
يستطيع إحداثها. والعمليات اليت يبكن أن توجد يف )وبُت( العناصر 

لتختلف   ((2)العقلية اليت نفًتض وجودىا يف اؽبو )وىي العمليات األولية 
كثَتا عن العمليات اؼبألوفة لدينا عن طريق اإلدراك الشعوري يف حياتنا 

النفعالية، وليست ىذه العمليات األولية معرضة لقيود اؼبنطق العقلية وا
الدقيقة اليت تنكر بعض ىذه العمليات ابعتبارىا غَت صحيحة ورباول 

 إبطاؽبا. 

وللهو اؼبنفصل عن العادل اػبارجي إدراكو اػباص؛ فهو يشعر بوضوح 
 غريب ببعض التغَتات اؼبعنية اليت تقع يف داخلو، وخباصة التذبذابت اليت

تطرأ ابللذة واألدل. وإنو ؼبن الصعب أن نعرف كيف حدثت ىذه 
اإلدراكات، وما ىي األعضاء اغبسية الرئيسية اليت قامت ابإلدراك، ولكن 

 (0)اؼبشاعر اغبشوية  –من اؼبؤكد أن اإلدراكات اليت تتعلق ابلذات 
                                                 

 )اؼبًتجم(. 55 – 53، وانظر أيضا ص 47ص  2انظر ىامش رقم  (2)
(0) Coenesthetic Feelings 
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 إمبا تسيطر على اغبوادث يف اؽبو بقوة استبدادية. –ومشاعر اللذة واألدل 
ويطيع اؽبو مبدأ اللذة الذي ال يستكُت، وليس اؽبو وحده ىو الذي يطيع 
مبدأ اللذة، إذ يظهر أن نشاط أقسام العقل األخرى إمبا يستطيع فقط 
تعديل مبدأ اللذة، ولكنو ال يستطيع إبطالو. ويبقى سؤال لو أنبية نظرية  

كيف كبَتة، وىو سؤال دل هبب عليو أحد بعد، وىذا السؤال ىو: ميت و 
يبكن إخضاع مبدأ اللذة؟ والرأي الذي يذىب إذل أن مبدأ اللذة يقتضي 
ىبوطا يف شدة اغباجات الغريزية أو ردبا يقتضي زوال ىذه الشدة هنائيا 

إمبا يؤدي إذل مشاكل دل تبحث بعد، وىي  (2))أي يقتضي حالة )النَتفاان( 
مشاكل تتعلق ابلعالقات بُت مبدأ اللذة وبُت القوتُت األوليتُت: إيروس، 

 وغريزة اؼبوت. 

أما القسم اآلخر من العقل وىو القسم الذي يبدو أننا نعرفو معرفة 
فقد  –وىو ما يعرف )ابألان (  –جيدة، والذي ندرك فيو أنفسنا بسهولة 

الطبقة اػبارجية احمليطة ابؽبو، وىي طبقة مهيأة الستقبال نشأت من 
اؼبنبهات وللتخلص منها، وىي لذلك علي اتصال مباشر ابلعادل اػبارجي. 
ويبدأ عمل األان ابإلدراك الشعوري، إال أنو ال يلبث أن يبسط نفوذه إذل 
أقسام كبَتة من اؽبو وإذل طبقات عميقة منو. ووباول األان يف إصرار أن 

                                                 
(2) State of nirvana   تعٍت )النَتفاان( يف الفلسفة البوذية إطفاء الشهوة، وقد اقًتحت برابرا لو 

Barbara Low ( )( استخدام )مبدأ النَتفاان( 2702. احملللة النفسانية يف كتاهبا )التحليل النفساين
Nirvana Principle  نفسية وىي خفض التوتر النفسي والتخلص لوصف النزعة الغالبة علي اغبياة ال

منو. ويري فرويد أن )مبدأ النَتفاان( اتبع لغريزة اؼبوت اليت تنزع إذل إعادة اؼبادة اغبية إذل اغبالة غَت العضوية 
اليت كانت عليها من قبل، وىي حالة تتميز ابلسكون والثبات )انظر ؾبموعة اؼبقاالت لفرويد، اعبزء الثاين 

 )اؼبًتجم(.
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بقي اعتماده على العادل اػبارجي، وىو يستمر يف نفس الوقت وبمل طابع ي
أصلو الذي ال يبكن أن ينمحي )كأمبا ىو وبمل طابعا يشبو اػبتم الذي 
يقول )صنع يف أؼبانيا(، وتتلخص وظائف األان السيكولوجية يف االرتفاع 

م ذلك ابلعمليات اليت ذبرى يف اؽبو إذل مستوى ديناميكي أعلى )وردبا يت
بتحويل الطاقة اغبرة إذل طاقة مقيدة، وىي اغبالة اليت تناسب حالة قبل 

 الشعور(. 

وتتلخص وظيفة األان اإلنشائية يف التوسط بُت رغبة الغريزة وبُت 
بعد تقدير الظروف  –العمل الذي يشبعها، وىو نشاط عقلي وباول 

علي ىذا  أن وبسب النتائج اليت ستًتتب –اغباضرة والتجارب السابقة 
العمل مستخدما يف ذلك بعض األعمال التجريبية. ويصل األان هبذه 
الطريقة إذل قرار فيما إذا كان من الواجب تنفيذ ؿباولة إشباع الغريزة أو 
أتجيلها، أو فيما إذا كان األمر ال يلزم قمع رغبة الغريزة قمعا اتما على 

 اعتبار أهنا أمر خطَت )وىذا ىو )مبدأ الواقع(.

ما أن اغبصول على اللذة ىو األمر الذي يوجو اؽبو على فك
اإلطالق، فإن اعتبارات السالمة ىي اليت تسيطر على األان. وقد أخذ 
األان على عاتقو العمل على حفظ الذات وىو أمر مهملو اؽبو فيما يبدو. 
ويستفيد األان من إحساسات القلق ابعتبارىا إشارة تنذر ابألخطار اليت 

و. وؼبا كان من اؼبمكن أن تصبح الذكر،ات شعورية مثل هتدد تكامل
اإلحساسات، وخاصة إذا ارتبطت ىذه الذكر،ات ببقا،ا بعض األلفاظ، 
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قد يؤدي إذل حدوث  (2)فإنو من احملتمل أن وبدث شيء من الغموض 
اػبطأ يف إدراك الواقع. ووبمي األان نفسو من ذلك إبنشاء وظيفة تكون 

( وتتوقف ىذه الوظيفة أثناء األحالم بسبب مهمتها )اختبار الواقع
الظروف اليت تسود حالة النوم. ويتعرض األان أثناء كفاحو غبفظ ذاتو يف 
عادل فبلوء ابلقوى الساحقة إذل كثَت من األخطار اليت تصدر أوال عن العادل 

بل قد تصدر  ،اػبارجي. وال تصدر ىذه األخطار عن العادل اػبارجي فقط
خطار فباثلة، وذلك لسببُت ـبتلفُت؛ فأوال: من اؼبمكن أن عن اؽبو نفسو أ

تكون الشدة اؼبفرطة إلحدى الغرائز سببا إلغباق الضرر ابألان مثلما يضره 
اؼبنبو اؼبفرط الصادر من العادل اػبارجي. وحقا إن ىذا اإلفراط ال يبكن أن 

ص يقضي على األان، ولكنو يستطيع أن يقضي على نظامو الديناميكي اػبا
بو، وأن يرجعو إذل حالتو األوذل فيجعلو قسما من أقسام اؽبو. واثنيا: من 

 -اؼبمكن أن يكون األان قد تعلم خبربتو أن إشباع إحدى الرغبات الغريزية  
قد يؤدي إذل أخطار يف  -اليت ال تكون يف ذاهتا أمرا ال يبكن احتمالو 

ن ىذا النوع خطرا يف العادل اػبارجي، وبذلك تصبح الرغبة الغريزية اليت م
 ذاهتا. 

فاألان إذا إمبا وبارب يف جبهتُت: فهو يدافع عن وجوده ضد العادل 
اػبارجي الذي يهدده ابلفناء، وضد العادل الداخلي الذي يرىقو ابلرغبات 
اؼبفرطة. وىو يتخذ نفس وسائل الوقاية ضد كل من ىذين العدوين. ولكن 

وجو خاص. ودبا أن األان كان دفاعو ضد العدو الداخلي غَت كاف على 
                                                 

ينشأ ىذا الغموض من عدم التمييز بُت اإلحساسات اليت تنشأ عن أمور موجودة يف الواقع فعال وبُت  (2)
 اإلحساسات واؼبشاعر اليت تثَتىا الذكر،ات. ووبدث ذلك يف حاالت اؽبذ،ان واؽبلوسة )اؼبًتجم(.
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يف األصل متحدا مع ىذا العدو، وكان يعيش معو يف اتفاق اتم، فإنو هبد 
صعوبة عظيمة جدا يف اتقاء األخطار الداخلية. وتستمر ىذه األخطار 

 الداخلية هتدد األان حىت يف اغباالت اليت يبكن فيها كبح صباحها مؤقتا. 

ابألان الضعيف الذي دل يكتمل لقد عرفنا كيف يلحق الضرر الدائم 
مبوه بعد يف مرحلة الطفولة األوذل بسبب شدة وطأة اعبهاد الذي يقوم بو 
لدرء األخطار اػباصة هبذه اؼبرحلة من اغبياة. ويتقي األطفال األخطار اليت 
هتددىم يف العادل اػبارجي بفضل عناية الوالدين، وىم يدفعون شبنا ؽبذا 

يطر عليهم، وىو خوفهم من فقدان حب األمن ذلك اػبوف الذي يس
الوالدين فيصبحون بدون نصَت أمام أخطار العادل اػبارجي. ويلعب ىذا 
العامل دورا حاظبا يف تقرير نتيجة الصراع الذي يعانيو الطفل أثناء عقدة 
أوديب، وأثناء الفًتة اليت فيها يستورل عليو اػبوف نتيجة للتهديد 

عرض نرجسيتو للخطر، والذي يلقى ابػبصاء، ذلك التهديد الذي ي
وربت أتثَت القوة اؼبتجمعة الناذبة من تضافر  (2)التدعيم من مصادر فطرية 

ىذين العاملُت ونبا اػبطر الواقعي اؼبباشر واػبطر الوراثي الذي يبقى أثره 
يف الذاكرة، خأخذ الطفل يقوم دبحاوالت الدفاع )الكبت( اليت تنجح يف 

ح غَت كافية فيما بعد حينما تبدأ اغبياة اعبنسية ذلك الوقت ولكنها تصب
 تنشط من جديد فتقوي الرغبات الغريزية اليت كانت مقموعة من قبل. 

فمن وجهة النظر البيولوجية يبكن إذن أن نقول أن األان يالقي كثَتا 
من اؼبشقة يف السيطرة على ما يشعر بو من هتيجات يف اؼبرحلة اعبنسية 

                                                 
 ) اؼبًتجم ( . 220ص  2انظر ىامش رقم  (2)
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ون فيو غَت قادر على ىذه السيطرة حبكم كونو غَت  األوذل يف الوقت يك
كامل النمو. ويف رأينا أن الشرط اعبوىري الذي يبهد للعصاب إمبا يرجع 
إذل ىذا التأخَت يف مبو األان عن مبو الطاقة اعبنسية. وكبن ال نستطيع أمام 
ذلك إال أن نستنتج ىذه النتيجة، وىي أنو من اؼبمكن التخلص من 

أي إذا ما أطلقنا اغبرية  ،أعفينا أان الطفل من ىذه اؼبهمة العصاب إذا ما
 . (2)غبياة الطفل اعبنسية كما وبدث بُت كثَت من األجناس البدائية 

ومن احملتمل أن يكون تعليل األمراض العصابية أكثر تعقيدا فبا 
وصفنا ىنا؛ فإذا كان األمر كذلك، فقد قمنا على األقل بتوضيح جزء مهم 

لتعليل اؼبعقدة، وال هبب علينا أن ننسى آاثر التجارب من مشكلة ا
اؼبوروثة اليت توجد على كبو ما يف اؽبو يف ىيئات دل نستطع بعد فهمها. وال 
بد أن يكون أتثَت ىذه التجارب اؼبوروثة على األان أثناء اؼبرحلة األوذل 

من جهة  -أعظم جدا من أتثَتىا عليو يف أية مرحلة اتلية. وكبن ندرك 
أن مثل ىذه احملاولة اؼببكرة لقمع الغريزة اعبنسية، وأن مثل ىذا  –خرى أ

التحيز الواضح الذي يظهره األان الصغَت كبو العادل اػبارجي يف مقابل العادل 
                                                 

من اؼبمكن أن نتساءل ىل من الصحيح حقا أن إطالق اغبرية غبياة الطفل اعبنسية يؤدي إذل التخلص  (2)
من العصاب؟.. أليس من احملتمل أيضا أن يؤدي ذلك يف ؾبتمع مثل ؾبتمعنا إذل تكوين األمراض العصابية؟ 

أخرى يبكن أن تؤدي  وعلى فرض أننا أطلقنا اغبرية غبياة الطفل اعبنسية، أليست توجد أسباب وعوامل
أيضا إذل العصاب؟ إن ىذه النقطة ال تزال يف حاجة إذل كثَت من البحث. ولقد شعر فرويد نفسو بضعف 
ىذه النتيجة اليت وصل إليها، ولذلك فهو يستدرك بعد ذلك مباشرة فيقول )ومن احملتمل أن يكون تعليل 

على أن فرويد نفسو كان يشعر أن مشكلة البحث األمراض العصابية أكثر تعقيدا فبا وصفنا ىنا. وىذا يدل 
عن أسباب تكوين العصاب دل تنتو بعد، وأن آراءه يف ىذا اؼبوضوع ليست ىي كل القصة؛ فمن احملتمل أن 
تكشف األحباث العلمية يف اؼبستقبل عن أسباب أخرى لألمراض العصابية دل يستطع فرويد أن يهتدي إليها 

 )اؼبًتجم(.
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الداخلي، وىو ما وبدث نتيجة لقمع الغريزة اعبنسية الطفلية، ال يبكن أن 
د للنمو الثقايف. وذلك يتم بدون أن يًتك أثره على استعداد الفرد فيما بع

ألنو حينما وبال بُت الرغبات الغريزية وبُت اإلشباع فإهنا تضطر إذل ازباذ 
اذباىات جديدة تؤدي إذل إشباع بديل من اإلشباع األصلي، وقد وبدث 
أثناء ىذه التحويالت إذل االذباىات اعبديدة أن تفقد ىذه الرغبات 

لغريزية األصلية. ونستطيع عنصرىا اعبنسي، وتضعف عالقتها ابألىداف ا
ىنا أن نتوقع ذلك الرأي الذي يذىب إذل أن جزءا كبَتا من مَتاثنا الثقايف 
الذي لو قيمة عظيمة جدا إمبا ىو مكتسب بفضل قمع الغريزة اعبنسية 

 وكبت الدوافع اعبنسية..

لقد اضطرران مرارا إذل أن نؤكد أن األان يستمد وجوده وكذلك أىم 
من عالقتو ابلعادل اػبارجي الواقعي؛ وؽبذا فنحن خصائص اؼبكتسبة 

تلك  –مستعدون ألن نفًتض أن اغباالت اؼبرضية اليت تصيب األان 
إمبا تنشأ نتيجة انقطاع  –اغباالت اليت يقًتب فيها األان مرة أخرى من اؽبو 

عالقة األان ابلعادل اػبارجي أو تراخيها. ويتفق ىذا الرأي سبام االتفاق مع ما 
خبربتنا اإلكلينيكية من أن السبب اؼبعجل لظهور الذىان قد يكون  قبده

أحد أمرين: فإما أن الواقع قد أصبح مؤؼبا بدرجة ال تطاق، وإما أن الغرائز 
قد أصبحت شديدة بدرجة قاسية. وكال ىذين األمرين من شأنو أن وبدث 

ػبارجي نفس النتيجة يف األان نظرا لتعارض ما يطلبو كل من اؽبو والعادل ا
 من األان.

وردبا كانت مشكلة األمراض الذىانية سهلة ومعقولة إذا كان من 
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اؼبمكن أن يتم انفصال األان عن الواقع بصورة هنائية، ولكن يبدو أن ذلك 
اندر اغبدوث. ولقد علمنا من اؼبرضى بعد شفائهم أهنم حىت يف اغباالت 

ل حاالت اؽبلوسة اليت تكون أكثر ابتعادا عن واقع العادل اػبارجي مث
واؽبذ،ان، فإهنم يظلون يشعرون يف نفس الوقت أبنو يوجد يف أحد أركان 

شخص عادي ـبتف يراقب ضوضاء اؼبرض سبر  –كحد تعبَتىم   –عقوؽبم 
أمامو كأنو متفرج ؿبايد. ولست أدري إذا كان من اؼبمكن أن نفًتض أن 

شيء ذلك صحيح على وجو عام، ولكٍت أستطيع أن أقرر أن نفس ال
وبدث يف بعض األمراض الذىانية األخرى بصورة أقل وضوحا. وإين أتذكر 

 (0)مزمنة كان اؼبريض فيها، عقب كل نوبة من نوابت الغَتة (2)حال ابرانو،ا 
اليت تنتابو، يذكر حلما يبُت للمحلل صورة صحيحة للسبب اغبقيقي 

 للنوبة ؾبردا من أية شائبة من شوائب الوىم. 

وتتضح لنا من ذلك مقارنة طريفة؛ فبينما كبن معتادون على أن 
نكتشف يف أحالم العصابيُت أنواعا من الغَتة اليت ال تظهر عليهم يف حياة 
اليقظة، فإننا قبد يف ىذه اغبالة من اؼبرض الذىاين أن اغبلم قد قام 
بتصحيح الوىم الذي يسيطر على حياة اؼبريض اليومية. ومن اعبائز أن 

لم على وجو عام أبن الذي وبدث حقيقة يف صبيع ىذه اغباالت إمبا ىو نس
)انقسام( يف العقل، إذ يتكون اذباىان عقليان بدال من اذباه عقلي واحد، 

                                                 
(2) Paranoia لبارانو،ا ذىان تتسلط فيو على اؼبريض بعض األوىام، وللبارانو،ا عدة أنواع نذكر منها: . ا

البارانو،ا االضطهادية وفيها يتوىم اؼبريض أن الناس يضطهدونو وأهنم يتعقبونو حملاولة إيذائو واالعتداء  – 2
ابرانو،ا الغَتة  – 1اخل .  ابرانو،ا العظمة وفيها يتخيل اؼبريض أنو رجل عظيم أو ملك أو نيب – 0عليو. 

 وفيها تتسلط على اؼبريض الشكوك يف إخالص وحب شخص آخر عزيز عليو )اؼبًتجم(.
(0) Jealousy 
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يهتم أحدنبا وىو االذباه العقلي العادي دبراعاة الواقع، ويعمل اآلخر ربت 
اىان العقليان أتثَت الغرائز على فصل األان عن الواقع، ويعيش ىذان االذب

معا جنبا إذل جنب، وتصبح اغبالة متوقفة على القوة النسبية ؽبذين 
االذباىُت. فإذا كان االذباه الثاين أقوى، أو إذا أصبح أقوى، فقد توفر 
بذلك الشرط الالزم للذىان. أما إذا انعكست العالقة، فإننا نالحظ شفاء 

داد الوىم فقط إذل واضحا ؼبرض الوىم. والذي وبدث يف الواقع ىو ارت
الالشعور. وكبن مضطرون يف الواقع إذل استنتاج ذلك من كثَت من 
اؼبالحظات اليت تبُت أن الوىم كان موجودا ابلفعل مدة طويلة قبل أن 

 يظهر بشكل واضح. 

وما كان الرأي الذي يفًتض )وجود انقسام يف األان( يف صبيع 
م لوال أنو ينطبق أيضا على األمراض الذىانية ليستحق منا كل ىذا االىتما

بعض اغباالت اليت تشبو األمراض العصابية، ولوال أنو ينطبق أيضا على 
األمراض العصابية نفسها. وقد أقنعت نفسي هبذا الرأي يف أول األمر يف 

فإن ىذا الشذوذ الذي يبكن اعتباره نوعا من  (2)حاالت الفتيشية 
من عدم إدراك اؼبريض ؽبذه  -كما ىو معروف جيدا   -االكبراف إمبا ينشأ 

اغبقيقة وىي أنو ال يوجد عند النساء قضيب؛ فهذه اغبقيقة غَت مقبولة 
                                                 

(2) Fetishism   الفتيش Fetish   ىو الشيء الذي تنسب اليو قوة سحرية أو روح تستطيع أن ربفظ اإلنسان
من األخطار وتقضي لو اغباجات، وكان الناس البدائيون يعبدون بعض األشياء اؼبادية  الذي يبلك ىذا الشيء وتقيو

العتقادىم بوجود روح اإللو فيها، وكانوا يعتقدون أيضا أهنم إذا حصلوا على جزء من ىذه اؼبادة اؼبعبودة )وتسمي عادة 
أغراضهم ولوقايتهم. وقد استخدم فرويد الفتيش( فإهنم يستطيعون استخدام ما فيها من قوة إؽبية أو سحرية لتحقيق 

لفظ )الفتيش( ليعرب بو عن نوع من االكبراف اعبنسي يتميز حبدوث التهيج اعبنسي من رؤية جزء من بدن الشخص 
احملبوب أو شيء آخر يتعلق بو كمالبسو أو منديلو أو قفازه وىكذا، وكأن ذلك اعبزء من البدن أو ذلك الشيء قد 

 ا للشخص احملبوب أو لعضوه التناسلي )اؼبًتجم(.أصبح )فتيشا( أي رمز 
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عنده بتاات ؼبا ربملو من احتمال كونو ـبصيا. وىو لذلك يرفض االقتناع 
بصحة إدراك حواسو اليت بينت لو عدم وجود القضيب يف أعضاء النساء 

، غَت أن ىذا اإلدراك الذي التناسلية، وخأخذ يتمسك ابلرأي اؼبضاد
يرفضو اؼبريض ال يبر دون أن يًتك آاثرا على اإلطالق. فاؼبريض ابلرغم من  
كل شيء، ال هبد الشجاعة ألن يثبت أنو رأي قضيبا فعال. وىو يتشبث 

كجزء من البدن مثال أو أي شيء آخر   –بشيء آخر بدال من القضيب 
ن يستغٍت عنو، ويكون وينسب إليو دور القضيب الذي ال يستطيع أ –

اليت يرى فيها  (2)ىذا الشيء يف العادة شيئا يراه ابلفعل يف نفس اللحظة 
عضو اؼبرأة التناسلي، أو قد يكون شيئا آخر يصح أن يكون بديال رمز،ا 
للقضيب. ولن نكون ؿبقُت إذا ما اعتربان ىذه العملية اليت تصاحب تكوين 

عبارة عن توفيق وبدث دبعونة  الفتيش كأهنا انقسام يف األان. بل ىي
اإلبدال كما ىو معروف لنا يف األحالم. ولكن مالحظاتنا تبُت لنا شيئا 
أكثر من ذلك؛ فقد تكون الفتيش يف األصل لغرض إبعاد أي احتمال 

 غبدوث اػبصاء، وبذلك يبكن التخلص من اػبوف من اػبصاء. 

ن يكون ولو كان للنساء قضيب مثل الرجال ؼبا كان ىناك داع أل
عند بعض الرجال، ولكننا  (0)اغبصول على القضيب أمرا يسبب القلق 

قبد بعض الفتيشيُت الذين ىبافون أيضا من اػبصاء والذين يستجيبون لو 
بنفس الطريقة شأهنم يف ذلك شأن غَت الفتيشيُت. ولذلك كان من اؼبمكن 

يف  أن نفسر سلوك الفتيشيُت على أساس فرضُت متناقضُت موجودين معا
                                                 

 )اؼبًتجم ( .  Conditioningذلك عن طريق االرتباط الشرطي  وبدث (2)
 القلق الذي وبدث عن اػبوف من بًت القضيب كما ىو مبتور عند النساء ) اؼبًتجم ( . (0)
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نفس الوقت. فهم من جهة ينكرون أهنم أدركوا عدم وجود القضيب يف 
األعضاء التناسلية للنساء، وىم من جهة أخرى يدركون أنو ليس للنساء 
قضيب، وىم يستخلصون من ذلك النتائج الصحيحة، ويستمر ىذان 
االذباىان معا جنبا إذل جنب طول حياة ىؤالء األشخاص دون أن يؤثر 

 اآلخر، وىذا ىو ما وبق لنا أن نسميو انقساما يف األان. أحدنبا على 

ومن ذلك نستطيع أن نفهم كيف أن الفتيشية غالبا ما تظهر بطريقة 
بطريقة مطلقة بل  (2)جزئية فقط، وال تتحكم الفتيشية يف اختيار اؼبوضوع 

قد تدع ؾباال كبَتا أو صغَتا للسلوك اعبنسي العادي. وقد تتخذ وضعا 
قد تنحصر دائرهتا فتصبح ؾبرد تلميح؛ فالفتيشي إذن دل ينجح  معتدال، أو

 أبدا قباحا اتما يف فصل األان عن واقع العادل اػبارجي. 

وال ينبغي أن يتطرق إذل ذىننا أن الفتيشية حالة استثنائية النقسام 
األان، وإمبا ىي فقط موضوع مناسب للدراسة بصفة خاصة. وهبب أن 

انه وىو أن أان الطفل يقوم ربت ضغط العادل نعود إذل ما سبق أن قرر 
اػبارجي ابلتخلص من رغباتو الغريزية غَت اؼبقبولة عن طريق ما ظبيناه 
ابلكبت، ونستطيع اآلن أن نضيف إذل ىذا الرأي رأ،ا آخر، وىو أن األان 
غالبا ما هبد نفسو أثناء نفس اؼبرحلة من اغبياة يف موقف اؼبعارض لبعض 

ارجي( اليت يشعر أبهنا مؤؼبة لو. وىو يفعل ذلك أبن طلبات )العادل اػب
)ينكر( اإلدراكات اغبسية اليت ذبعلو يشعر دبثل ىذه الطلبات الصادرة عن 
الواقع. وربدث مثل ىذه اغباالت من اإلكبار كثَتا جدا. وىي ليست قاصرة 

                                                 
 ) اؼبًتجم ( . 23ص  1انظر ىامش  (2)
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فقط على الفتيشيُت. ويف كل مرة تسمح لنا الظروف بدراسة ىذه اغباالت قبد 
ا حلول نصفية، وؿباوالت انقصة لالنفصال عن الواقع. ووبدث الرفض أهن

مصحواب ابلقبول دائما؛ فهناك دائما اذباىان متعارضان ومستقالن أحدنبا عن 
اآلخر، وىذا ىو ما يسبب انقسام األان، ويتوقف األمر مرة أخرى على أي 

 ىذين االذباىُت يكون أكثر قوة. 

وليست ىذه اغبقائق اؼبتعلقة ابنقسام األان اليت ذكرانىا اآلن شيئا جديدا 
أو غريبا كما يبكن أن يبدو ذلك ألول وىلة؛ ففي الواقع أن من اػبصائص 
العامة لألمراض العصابية وجود اذباىُت ـبتلفُت يف حياة الشخص العقلية 

الذباىُت معارضا ابلنسبة إذل نوع معُت من السلوك حبيث يكون كل من ىذين ا
لالذباه اآلخر ومستقال عنو، ويكون أحد ىذين االذباىُت يف ىذه اغبالة اتبعا 
لألان، أما االذباه اؼبعارض وىو االذباه اؼبكبوت فيتبع اؽبو، والفرق بُت اغبالتُت 
يف اغبقيقة فرق طوبوغرايف أو تركييب. وليس من السهل دائما أن نقرر يف كل 

الُت قائم. ولكن ىناك شيئا مهما مشًتكا بينهما، وىذا حالة أي ىذين االحتم
الشيء ىو ىذا: مهما كانت اجملهودات الدفاعية اليت يبذؽبا األان يف دفعو 
لألخطار، سواء كان يرفض جزءا من العادل اػبارجي أو كان يرفض رغبة غريزية 

عن ذلك من العادل الداخلي، فإن قباحو ال يكون أبدا كامال أو انقصا، بل ينتج 
دائما اذباىان متعارضان، ويؤدي كل من اذباه اؼبهزوم الضعيف واالذباه اآلخر 

 إذل اضطراابت نفسية. 

وأخَتا، فمن الالزم أن نالحظ أننا نعرف جزءا صغَتا فقط من كل ىذه 
 العمليات عن طريق إدراكنا الشعوري.
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 الفصل التاشع

 العامل الداخلي

إن الطريقة الوحيدة اليت لدينا لتعريف ؾبموعة معقدة من العمليات 
اؼبتصاحبة إمبا ىي وصف ىذه العمليات الواحدة بعد األخرى علة التوارل، 
وؽبذا السبب يقع اػبطأ يف صبيع تقاريران يف أول األمر ألننا نتجو فيها كبو 

علوماتنا ، فمن الواجب أن ننتظر حىت يبكن أن تضاف إذل م(2)التبسيط 
السابقة معلومات جديدة, وحىت يبكن أن يعاد تنظيمها من جديد، وبذلك 

 توضع ىذه اؼبعلومات يف صورة صحيحة. 

إن الصورة اليت كوانىا عن األان من حيث ىو يقوم ابلتوسط بُت اؽبو 
وبُت العادل اػبارجي؛ ويتسلم الرغبات الغريزية من اؽبو لكي يتوذل إشباعها؛ 

يف العادل اػبارجي مث يستخدمها كذكر،ات؛ ويكون على  ويدرك األشياء
حذر من الرغبات اؼبفرطة اآلتية من كل من ىذين اؼبصدرين حرصا منو 

                                                 
ؾبموعة معقدة من الظواىر السيكولوجية فإنو وباول تبسيطا للعرض أن يصنف اذا أراد العادل أن يصف  (2)

ىذه الظواىر مث خأخذ يشرح كل صنف منها على حدة، وىذا ىو ما فعلو فرويد ابلذات حينما حاول وصف 
الظواىر العقلية فقسمها إذل ثالثة أقسام ونسب كال منها إذل قسم معُت من العقل. بل ىو ذىب إذل أكثر 

ذلك إذ عُت مراكز معينة ألقسام العقل الثالثة وىي األان واألان األعلى واؽبو، وكبن نرى فرويد يقرر اآلن من 
أنو غالبا ما يقع اػبطأ يف أوصافنا للظواىر السيكولوجية ألننا ننزع فيها إذل التبسيط، والذي نود أن نوضحو 

د تقسيم العقل إذل أقسام ـبتلفة ؽبا مراكز معينة يف ىذا الصدد ىو أنو ال ينبغي لنا إذن أن أنخذ كالم فروي
على أنو وصف غبقيقة واقعية، بل هبب أن أنخذه على أنو طريقة منهجية لعرض اؼبعلومات عبأ إليها فرويد 

 للتبسيط ولسهولة الشرح، وردبا وقع اػبطأ فيها من جراء ىذا التبسيط )اؼبًتجم(.
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علي حفظ ذاتو؛ وتكون صبيع قرارتو خاضعة ألوامر مبدأ اللذة يف صورة 
معدلة.. إن ىذه الصورة يف الواقع تنطبق فقط على األان حىت هناية اؼبرحلة 

الطفولة، أي حىت سن اػبامسة تقريبا، وكبن نشاىد يف حوارل األوذل من 
ىذا الوقت حدوث تغيَت مهم، فلم يعد األان ينظر إذل قسم معُت من العادل 

على أنو شيء خارجي عنو، بل ىو  -بصورة جزئية على األقل  -اػبارجي 
على العكس قد قام بضم ىذا القسم إذل نفسو عن طريق التقمص، أي أن 

م قد أصبح جزءا مكمال للعادل الداخلي. وتستمر ىذه القوة ىذا القس
العقلية اعبديدة يف القيام ابلوظائف اليت كان يقوم هبا حىت اآلن األشخاص 
اؼبناظرون ؽبا يف العادل اػبارجي؛ فهي تقوم دبالحظة األان، وإبعطائو األوامر، 

دان اللذان وبتصحيح أعمالو، وبتهديده ابلعقاب سباما كما كان يفعل الوال
حلت ىذه القوة ؿبلهما. وكبن نسمي ىذه القوة )األان األعلى( وىو ما 

 نعتربه )الضمَت( الذي يصدر األحكام. 

ومن اؼبالحظة أن األان األعلى غالبا ما يبدي من القسوة ما دل 
يشاىد مثلو عند الوالدين اغبقيقيُت، وفضال عن ذلك فهو يؤنب األان ال 

عمال فقط، بل أيضا على أفكاره ونوا،اه اليت دل على ما يقوم بو من األ
تنفذ، واليت يكون األان األعلى على علم هبا فيما يبدو. ولعلنا نتذكر أن 
بطل أسطورة أوديب قد شعر أيضا أنو مذنب فيما فعل فعاقب نفسو، 
ابلرغم من أنو كان من الواجب أن هبعلو حكم القضاء بريئا يف تقديران ويف 

 . (2)و تقديره ىو نفس

                                                 
 أبوه ، وأن اؼبرأة اليت تزوج هبا ىي أمو ) اؼبًتجم ( .ألنو كان هبهل أن الرجل الذي قتل ىو  (2)
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، وىو يظهر فقط بعد (2)واألان األعلى ىو يف الواقع وريث عقدة أوديب 
التخلص من ىذه العقدة، وؽبذا السبب فإن قسوتو الشديدة ال سبثل مبوذجا 

، بل إهنا تقابل شدة اؼبقاومة اليت تستخدم يف دفع ما تسببو عقدة (0)واقعيا 
بعض الريبة يف صحة ما نقول تظهر يف  -بال شك  - أوديب من إغراء. وىناك

خالل ما يقولو الفالسفة وأصحاب االعتقادات من أن الوعي اػبلقي ال يغرس 
يف الناس ابلتعليم، وال يكتسب يف أثناء اغبياة االجتماعية، وإمبا ىو يغرس فيهم 

 من مصدر أعلى. 

يس من السهل وما دام األان يعمل يف اتفاق اتم مع األان األعلى، فل
التمييز بُت مظاىرنبا، ولكن التوترات واػبصومات بينهما تصبح واضحة جدا. 
إن اآلالم اليت يسببها توبيخ الضمَت إمبا تقابل سباما خوف الطفل من أن يفقد 

من  -حب والديو، وىو اػبوف الذي حلت القوة اػبلقية ؿبلو. وإذا قبح األان 
عمل شيء يعًتض عليو األان األعلى،  يف مقاومة اإلغراء على -جهة أخرى 

فإنو يشعر أن احًتامو لنفسو قد زاد، وأن فخره قد عظم، كما لو أنو قد 
اكتسب شيئا شبينا. ويستمر األان األعلى على ىذا النحو يقوم بدور العادل 
اػبارجي ذباه األان ابلرغم من أنو قد أصبح جزءا من العادل الداخلي. ويف صبيع 

تالية يقوم األان األعلى بتمثيل آاثر طفولة الفرد، وعناية الوالدين حياة الفرد ال
بو، وتعليمهما إ،اه، واعتماده عليهما. ودبعٌت آخر يقوم األان األعلى بتمثيل 

 آاثر الطفولة اليت سبتد كثَتا جدا بُت البشر بسبب حياة األسرة اؼبشًتكة. 

                                                 
ألن التهديد الذي كان يوجو إذل الطفل من الوالدين قد أصبح بعد ذلك يوجو إذل الطفل من داخل نفسو  (2)

)  63،  42،  36. ويشرح فرويد ىذه النقطة ابلتفصيل الكتاب ربت عنوان ) الذات والغرائز ( ، ص 
 اؼبًتجم ( .

 القسوة اغبقيقية كان يبديها الوالدان ) اؼبًتجم ( . أي (0)
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على  وليست اػبصائص الشخصية للوالدين ىي فقط اليت تؤثر
الفرد، بل يؤثر عليو أيضا كل شيء وبدث أتثَتا حاظبا على الوالدين 
أنفسهما مثل اؼبيول واؼبعايَت اػباصة ابلطبقة االجتماعية اليت يعيشان فيها، 
وخصائص وتقاليد اعبنس الذي ينتسبان إليو. وقد يذىب بعض األشخاص 

العادل اػبارجي  الذين يبيلون إذل التعميم والتمييز الدقيق إذل القول أبن
الذي هبد الفرد نفسو فيو بعد أن يستقل عن والديو إمبا ىو يبثل سلطة 
اغباضر؛ وأن اؽبو دبا فيو من اذباىات موروثة إمبا يبثل اغبالة العضوية 
السابقة؛ وأن األان األعلى الذي يلحق هبما فيما بعد إمبا يبثل اغبضارة 

السابقة اليت يتعُت على  السابقة أكثر من أي شيء آخر، تلك اغبضارة
الطفل أن يبر هبا خالل سنوات قليلة يف مطلع حياتو. وليس من احملتمل 
أن تكون ىذه التعميمات صحيحة كلها. فال شك يف أن بعض مكتسباتنا 
اغبضارية قد خلفت رواسب يف اؽبو، وأن معظم اؼبهام اليت يتوالىا األان األعلى 

ثَتا من خربات الطفل اعبديدة إمبا تزداد إمبا توقظ صدى ؽبا يف اؽبو، وأن ك
 .(2)شدة ألهنا تكرار لبعض اػبربات الفطرية القديبة للنوع اإلنساين

)والشيء الذي ورثتو عن آابئك عليك أن تكتسبو وذبعلو 

                                                 
رأينا من قبل أن فرويد يقسم العقل إذل أقسام ثالثة وينسب إذل كل منها وظائف عقلية معينة، ونرى  (2)

فرويد اآلن يقرر أنو من اػبطأ االعتقاد ابن أقسام العقل اؼبختلفة مستقلة بعضها عن بعض استقالال اتما؛ 
ضارة والًتبية والتعليم اليت قال فرويد بوجودىا يف األان األعلى ىي أيضا موجودة على قدر ما يف فإن آاثر اغب

اؽبو وليست وظائف اإلدراك اليت نسبها فرويد فيما سبق إذل األان خاصة بو وحده، بل قد يتدخل اؽبو فيها 
ت الوراثية على خرباتنا اعبديدة أيضا ألنو يشمل يف طياتو ؾبموعة من اػبربات الوراثية، وتؤثر ىذه اػبربا

اؼبشاهبة ؽبا فتزيد من شدهتا )الحظ وجو الشبو بُت آراء فرويد ىذه وبُت آراء يونج يف )الالشعور اعبمعي( 
 ( )اؼبًتجم(.04انظر اؼبقدمة ص 
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 (2)ملكك(

وىكذا يتخذ األان األعلى موقفا وسطا بُت اؽبو والعادل اػبارجي؛ فهو 
هبمع يف نفسو سلطات اغباضر وسلطات اؼباضي، وكبن نرى يف ظهور األان 

 األعلى مثاال للطريقة اليت يتحول هبا اغباضر كبو اؼباضي. 

  

                                                 
 من )فاوست ( عبوتو، اعبزء األول (2)
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 معجه ملصطلخات التخليل اليفصاىي الواردة يف الكتاب

 

A 

  abreaction  تنفيس 
  amnesia فقدان الذاكرة  
  infantile نسيان الطفولة

  anxiety قلق
  association ( ارتباط0)      ( تداعي2)

  free تداعي حر   
C  

  castration  خصاء 
 complex  عقدة اػبصاء 

  catharsis  تفريغ 
  cathartic method  طريقة التفريغ 

  cathexis  شحنة نفسية )طاقة نفسية( 
 anticathexis شحنة نفسية مضادة 

 hypercathexis شحنة نفسية قوية 

 cloacal theory النظرة األستية 

   coenesthesis اغبساسية اغبشوية 
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  coenesthetic feeling   إحساس وجداين حشوي

 complex  عقدة 

 compulsion قهر 

 neurotic   القهر العصايب

 condensation تكثيف  

   conditioning  ارتباط شرطي

 conflict صراع 

   conscious ( شعوري  0( الشعور  )  2) 

 consciousness  شعوري  -  ( شاعري 1) 

D  
 displacement إبدال 

 dream حلم 

 distortion ربريف حلم 

 work عمل اغبلم

E  
 ego ( الذات  0( األان )  2) 

 instincts غرائز األان 

 love حب الذات 

 electra  إليكًتا 

 complex عقدة إليكًتا )عقدة أوديب عند البنات( 
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 eros إيروس )غريزة اغبب( 

 erotic  ( غرامي  1( جنسي )  0( شبقي )  2)  

  أو لو عالقة ابغبب   

 zones  مناطق شبقية 

 experience خربة 

 experiment ذبربة 

 extravert منبسط  

F  
 feeling  وجدان، إحساس وجداين 

 fetish فتيش 

 fetishism الفتيشية 

 fixation  تثبيت  

G  
 genital تناسلي 

 phase  اؼبرحلة التناسلية 

H  
 hallucination ىلوسة 

 homosexuality اعبنسية اؼبثلية  

 hypnosis  نوام  
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 hypnotism التنوًن )التنوًن اؼبغناطيسي(  

 hysteria ىسًت،ا 

I   
 id  اؽبو 

 inferiority نقص  

 complex عقدة النقص 

 instinct  غريزة 

 death  غريزة اؼبوت 

 destructive  غريزة اؽبدم

 introvert  منطوي 

L  
 latency كمون 

 phase مرحلة الكمون 

   libido ( الطاقة النفسية0) ( الطاقة اعبنسية2اللبيدو )

M  
 masochism اؼباسوكية )التلذذ من إيالم الذات( 

 mesmerism اؼبسمرية )مذىب انتون مسمر( 

N  
 narcissism النرجسية )عشق الذات( 
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 neurosis  مرض نفسي(  -عصاب )مرض عصيب نفسي
(psychoneurosis ) 

 neurotic عصايب 

 nirvana  النَتفاان )السكون( 

 principle مبدأ النَتفاان 

O  
 Oedipus  أوديب 

 complex  عقدة أوديب 

 phase مرحلة عقدة أوديب 

 oral  فمي 

 phase اؼبرحلة الفمية  

 object موضوع 

 love حب اؼبوضوع 

P   
 paranoia البارانو،ا 

 personal equation اؼبعادلة الشخصية 

 perversion اكبراف جنسي 

 pervert منحرف 

 phallus قضيب 

 phallic  قضييب 

   phase  اؼبرحلة القضيبية 
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 ، phylogenesis   نشوء النوع أو اعبنس
phylogeny   

 preconscious قبل الشعور 

 process  عملية 

 primary  العملية األولية 

 secondary  العملية الثانوية

 psychoanalysis التحليل النفساين 

  psychological types األمباط السيكولوجية  

 psychology علم النفس 

 academic علم النفس االكاديبي )أو اؼبدرسي( 

 individual     على النفس الفردي 

 analytical   علم النفس التحليلي

 psychosis )مرض عقلي(  ذىان 

 psychotic ذىاين 

 psychotherapy العالج النفساين 

R  
 reality الواقع 

 principle   مبدأ الواقع 

 testing   اختبار الواقع 

 regression نكوص 

   repression كبت 
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 resistance مقاومة 

S  
   sadism السادية )التلذذ من إيالم الناس( 

 sadistic سادي 

 sex جنس 

 sexual        جنسي

 sexuality جنسية 

 bisexuality  الثنائية اعبنسية 

 sumblimation إعالء )تسامي( 

   substitute بديل 

 symbolic    بديل رمزي 

 suggestion  إوباء 

 waking اإلوباء أثناء اليقظة 

 superego األان األعلى  

 supperession قمع 

T  
 tapoo ؿبرم 

 topographic طوبوغرايف، مكاين أو موضعي 

 topography  الطوبوغرافيا، وصف األماكن أو اؼبواضع 

 thanatos اثانتوس )غريزة اؼبوت( 
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 therapy عالج 

 shock   العالج ابلصدمة الكهرابئية

   transference ربويل 

 trauma ( إصابة  0)    ( صدمة  2) 

 psychic   صدمة نفسية

 traumatic neurosis عصاب الصدمة 

 U  
 unconscious الشعوري  (0( الالشعور )2)

 individual  الالشعور الفردي

 collective   الالشعور اعبمعي  
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